Falowniki – a jakby tak dwa w jednym…
Falowniki (ang. inverter), a tak naprawdę poprawnie przemienniki częstotliwości (ang. frequency converter)
czy też przekształtniki prądu przemiennego (wg. PN-EN 61800-2), w okresie ostatnich 10–20 lat stały się
tak samo popularne w przemyśle, jak telefon komórkowy w życiu codziennym. Popularność tę można
wytłumaczyć dwoma względami: wysoką funkcjonalnością oraz coraz niszą ceną zakupu lub raczej
skumulowaną ceną zakupu i eksploatacji.

P

odstawą rozwoju falowników stał
się szybki rozwój tranzystorów mocy IGBT (ang. Insulated Gate Bipolar
Transistor) oraz scalonych układów cyfrowych, w szczególności procesorów sygnałowych, który postępuje od lat 80–90.
XX wieku.
Właściwości tranzystorów mocy IGBT,
takie jak łatwość sterowania, szybkość
przełączania, wysokie napięcie blokowania i względnie niskie straty mocy,
pozwalają obecnie na budowę modułów
w zakresie mocy od kilku mW do kilkunastu MW przy napięciu znamionowym
nawet powyżej 30 kV dla układów wielopoziomowych. Zastosowanie procesora sygnałowego DSP (ang. digital signal
processor) wyposażonego w układy logiczne FPGA (ang. Field-Programmable
Gate Array) pozwala z kolei zrealizować
nawet bardzo skomplikowane algorytmy
sterowania, wykorzystujące m.in. obserwatory zmiennych stanu.
Coraz większe wymagania klientów
szukających nowych rozwiązań, pozwalających na zwiększenie możliwości regulacji i sprawności układów, zmuszają
projektantów układów energoelektronicznych do wprowadzania coraz nowszych rozwiązań. Jednym z rzadko stosowanych, ale zdobywających coraz
większą popularność są czterokwadrantowe przemienniki częstotliwości (ang.
four-quadrant frequency converter), pozwalające na dwukierunkowy przepływ
mocy.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom
firma OPA-ROW sp. z o.o. wraz z Katedrą Automatyki Napędu Elektrycznego
(KANE) Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej rozpoczęła pracę nad
wprowadzeniem na rynek nowego przemiennika częstotliwości do napędów ze
zwrotem energii do sieci i generatorów
ze źródeł odnawialnych o handlowej nazwie „Czterokwadrantowy przemiennik
częstotliwości OPA”. Cechami charakte-
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rystycznymi tego przemiennika częstotliwości są:
zz zakres mocy od 22 kW do 160 kW;
zz kompaktowe wykonanie;
zz aktywny prostownik (ang. AFE –
active front-end) z filtrem wejściowym;
zz sterowanie multiskalarne (bezczujnikowa regulacja prędkości obrotowej,
mocy lub momentu elektromagnetycznego);
zz współczynnik mocy cosφ ≈ 1;
zz THD poniżej 5%;
zz funkcja – lotny start;
zz wbudowany alfanumeryczny panel
operatorski;
zz moduły komunikacyjne sieci DeviceNet i Ethernet/IP.
Producenci układów ze zwrotem energii do sieci zasilającej proponują zazwyczaj jeden z trzech typów układów
(rys. 1):
zz typ A: przemiennik częstotliwości z zewnętrznym modułem zwrotu energii
(ang. brake unit) podłączonym do obwodu pośredniczącego DC (rys. 1 a),
zz typ B: połączenie dwóch falowników/
modułów mocy (ang. power unit)
wspólną szyną obwodu pośredniczącego DC, gdzie pierwszy pełni rolę
prostownika, a drugi falownika wyjściowego (rys. 1 b);
zz typ C: przemiennik z wbudowanym
modułem zwrotu energii; aktywny prostownik i falownik wyjściowy
w zintegrowanej jednej zwartej obudowie (rys. 1 c).
Zastosowanie wbudowanego modułu zwrotu energii pozwala na znaczne
zmniejszenie gabarytów przemiennika,
a przede wszystkim na obniżenie kosztów produkcji poprzez:
zz zmniejszenie obwodu pośredniczącego DC;
zz zmniejszenie liczby układów sterowania (procesorów/sterowników PLC);
zz zmniejszenie stopnia skomplikowania
układu

Rys. 1. Typologia przekształtników ze zwrotem
energii do sieci

przy zachowaniu pełnej funkcjonalności
urządzenia.
W przedstawionych układach typu B
i C z w pełni sterowanym prostownikiem aktywnym AFE i filtrem wejściowym możliwe jest uzyskanie bardzo
zbliżonego do sinusoidy prądu wejściowego, co zapewnia niską zawartość
harmonicznych generowanych do sieci
zasilającej. Coraz częściej jednym z wymagań stawianych przez inwestorów jest
zapewnienie współczynnika odkształcenia prądu wejściowego THD(I) poniżej
<5%. Wartość THD(I) dla przemiennika
OPA-055-400 mieści się poniżej 2%.
Dodatkową zaletą tego typu układu jest
możliwość regulacji przepływem mocy
biernej falownika sieciowego (AFE), a co
za tym idzie – regulacja współczynnika
mocy przemiennika cosφ ≈ 1 czy kompensacja mocy biernej i harmonicznych
w sieci zasilającej przy odpowiedniej
konfiguracji układu.
Ważnym czynnikiem decydującym
o wyborze przemiennika częstotliwo-

ści są również możliwości układu sterowania. Większość producentów oferuje
standardowo sterowania skalarne U/f,
wektorowe czy sterowanie DTC – bezpośrednia regulacja momentu.
W przemienniku częstotliwości OPA
zastosowano oprócz sterowania skalarnego również sterowanie multiskalarne
[1] – oparte na autorskiej teorii sterowania bezczujnikowego opracowanej
w KANE. Metoda ta jest uogólnieniem
stosowanych dotychczas metod sterowania polowo zorientowanego i bezpośredniego sterowania momentem… W rezultacie projektowane układy sterowania
z multiskalarnym sterowaniem silnikiem
indukcyjnym posiadają właściwości regulacyjne lepsze od znanych rozwiązań,
spełniają wysokie wymagania stawiane
napędom, a zastosowanie ich prowadzi
do obniżenia nakładów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych [2]. Sterowanie multiskalarne pozwala na precyzyjne regulowanie momentem, mocą czy prędkością obrotową silnika indukcyjnego bez
konieczności stosowania dodatkowych
przetworników – enkoderów.

Wymienione cechy pozwalają na zastosowanie czterokwadrantowego przemiennika częstotliwości OPA wszędzie
tam, gdzie wymagany lub możliwy jest
odzysk energii czy to w czasie hamowania, czy ciągłej pracy generatorowej.
Przykładami takich zastosowań są windy,
maszyny wyciągowe, suwnice, napędy
z dużą inercją (np. wirówki), elektrownie wiatrowe czy wodne.
W najbliższym czasie planowane jest
również rozszerzenie produkcji czterokwadrantowych przemienników częstotliwości OPA o większy zakres napięć
zasilania m.in 500 V oraz wykonania
specjalne IP54.
Firma OPA-ROW sp. z o.o. posiada
wieloletnie doświadczenie w zakresie dużych napędów elektrycznych prądu stałego (układy Leonarda/przekształtniki
tyrystorowe) oraz przemiennego (przemienniki częstotliwości nN/SN). Zakres
prowadzonej działalności obejmuje projektowanie, montaż, prace pomiarowo-rozruchowe oraz serwisowe.
W niniejszym artykule opisano produkt współfinansowany przez Naro-

dowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu celowego nr. 6 ZR6 2009
C/07247 „Falowniki do napędów ze
zwrotem energii i generatorów ze źródeł odnawialnych”.
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