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ВУЗОЛ М’ЯКОЇ КОМУТАЦІЇ ДЛЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ
АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ

Ряд застосувань напівпровідникових перетворювачів електричної енер-
гії, зокрема, їх використання в активних фільтрах, потребує підвищених час-
тот перемикання, що пов’язано зі зменшенням коефіцієнта корисної дії і на-
вантажувальної здатності силових напівпровідникових приладів з причини
комутаційних втрат. Подолання цих труднощів досягається при використанні
спеціальних вузлів м’якої комутації (ВМК), в яких струм навантаження нi
перед початком комутації переводиться на допоміжні ланцюги з реактивними
елементами – дроселями та конденсаторами [1,2] (рис.1).

Рис. 1. Можливе виконання вузла м'якої комутації (ВМК)  для напівмостового інвертора:
LC - реактивні елементи вузла;
S - чьотирьохквадрантний ключ;
S1, S2 - силові ключі;
Ud - джерело живлення з середньою точкою;
iн - джерело струму, замінююче навантаження.
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Якщо, наприклад, перед початком комутації струм навантаження про-
водив діод ключа S2, то при вмиканні чотирьохквадрантного ключа S струм
повільно переходе на дросель, потім починається перезаряд конденсатора, і
після його припинення, транзистор ключа S1 може бути включений при нулі
напруги на ньому.

Проте деякою проблемою є необхідність використання  достатньо ви-
сокоточних алгоритмів управління силовими ключами S1 та S2, щоб забезпе-
чити повний перезаряд комутуючого конденсатора С і уникнути тим самим,
викиду струму при включенні наступного ключа.

Для зниження вимог до точності управління ключами S1 та S2 пропо-
нується придати силовому ключу властивості антитиристора – приладу, який
вимикається при досягненні заданого струму і вмикається при зниженні на-
пруги нижче заданого порогу [3]. Перша операція дозволяє створити запас
енергії в комутуючому дроселі L, достатній для коливального перезаряду ко-
мутуючого конденсатора C, а друга – вмикати черговий ключ при малій на-
прузі на ньому, що забезпечує прийнятне значення розрядного струму кон-
денсатора, або повну відсутність останнього.

Управляючі сигнали, що забезпечують формування характеристики ан-
титиристора, можуть бути реалізовані у вигляді затримок (блокувань) по від-
ношенню до основних сигналів управління інвертором. Чьотирьохквадрант-
ний ключ вмикається імпульсом по кожному з фронтів цього основного сиг-
налу.

Моделювання схеми рис.1 в пакеті Matlab-6.1 показало, що достатньо
проводити вимикання антитиристора при струмі, що перевищує 50% від мак-
симального струму навантаження, а вмикання – при досягненні порога по на-
прузі порядка 10В.

В докладі було розглянуто ряд схемних реалізацій драйвера управління
з вказаними вище властивостями, а також співвідношення для визначення
величин індуктивності та ємності реактивних елементів ВМК.
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