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Työssä tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää sähkömoottorien nopeudensäätöön
suunniteltuja kaupallisia taajuusmuuttajia osana aktiivisesti säädetyn magneet-
tilaakeroinnin säätöjärjestelmää. Magneettilaakerijärjestelmän ohjaamiseksi tarvi-
taan vahvistin, jonka tehtävänä on muuntaa paikkasäätöjärjestelmältä tuleva oh-
jearvo virraksi, jännitteeksi tai magneettivuoksi voiman tuottamiseksi laakerikää-
mityksellä. Nykyaikaiset modernit taajuusmuuttajat mahdollistavat säätöalgorit-
mien suorittamisen sekä liitynnän muuhun automaatiojärjestelmään kenttäväylien
kautta. Tämän järjestelmäintegraation myötä olisi mahdollista rakentaa modulaa-
rinen säätöjärjestelmä hyödyntäen luotettavaksi todettuja teollisuusautomaatio-
tuotteita vain muutamalla itse magneettilaakerijärjestelmään liittyvällä tuotteel-
la.

Haluttaessa hyödyntää kolmivaiheinen taajuusmuuttaja mahdollisimman tehok-
kaasti magneettilaakerin teholähteenä tulee laakerikäämityksien kytkeytymistä taa-
juusmuuttajaan tarkastella tarkemmin. Kirjallisuustutkimuksessa keskitytään taa-
juusmuuttajan tehokytkimien muodostaman vaihtosuuntaajan eri rakennevaih-
toehtojen sekä virtasäädön dynaamisten ominaisuuksien tarkasteluun. Soveltu-
vien rakennevaihtoehtojen sekä virtasäädön suorituskyky todennetaan simuloin-
nein ja lopuksi todellisella koelaitteistolla. Magneettilaakeroinnilla varustetun säh-
kökoneen roottorin onnistunut leijuttaminen viiden vapausasteen suhteen paikka-
säädettynä sekä mittauksien tulokset osoittavat, ettei taajuusmuuttajien järjestel-
mäarkkitehtuurista löydy merkittäviä esteitä muuttajien hyödyntämiseksi mag-
neettilaakerisovelluksissa.
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The objective of this thesis is to study the potential of using industrial frequency
converters as a controlled power source for active magnetic bearing. The control
system of an active magnetic bearing needs an amplifier which converts the con-
trol reference to an electric current, voltage or magnetic flux to create a force with
the bearing. State of the art frequency converters are able to perform complex
control algorithms and offer an interconnection with other automation systems
through fieldbus connections. This system integration offers the possibility to
construct the whole control system using reliable industrial automation products
without the need to design AMB specific products, leading to cost savings.

The literature review section of the thesis concentrates on different possible con-
verter topologies which are able to utilize the three phase frequency converter effi-
ciently in a current controlled active magnetic bearing application. The operation
and performance of the current controller and applicable converter topologies are
verified using simulations and measurements on real hardware. The real world
measurements and success of levitating the rotor of a magnetic bearing machine
in five degrees of freedom indicate that there are not major system architecture
restrictions to prevent the usability of industrial frequency converters in active
magnetic bearing applications.
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Symboli- ja lyhenneluettelo 9

Symbolit

cos(ϕ) Tehokerroin

F , f Voima

fbw Järjestelmän kaistanleveys

fo Ulostulon taajuus

Gff Myötähaaran vahvistuskerroin

Gp Erosuureen vahvistuskerroin

I Virta

Ib Esimagnetointivirta

Ic Säätövirta

Im Mitattu virta

Iu,v,w Lähdön vaihevirrat

imax Säätövirran suurin saavutettava askelmuutos

iref Virtaohje

ki Virtajäykkyyskerroin

ku Liikejännitekerroin

kx Paikkajäykkyyskerroin

L Induktanssi

L Kela, Käämitys (komponentti)

Ldyn Dynaaminen induktanssi

m Modulointi-indeksi

R Resistanssi



10

Sa,b,c Tehokytkimien tilat

s Laplace-muuttuja

t Aika

tr Askelvasteen nousuaika

tsw Kytkentäjakson aika

Tc Kytkinmoduulin lämpötila

U Jännite

Uu,v,w,bc Lähdön vaihejännitteet

Uref Jänniteohje

udc Välipiirin tasajännite

x Paikka

ω Kulmanopeus

ωcl Virtasäätimen rajoittama kaistanleveys

ωsat Jännitesaturaation rajoittama kaistanleveys

Φ Magneettivuo

Ψ Käämivuo

τ Aikavakio

H(s) Järjetelmän siirtofunktio

X(s) Tulosignaali x(t) Laplace-muunnettuna

Y (s) Lähtösignaali y(t) Laplace-muunnettuna
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Lyhenteet

AC Alternating Current (vaihtovirta)

AD, A/D Analog-to-Digital (analogisesta digitaaliseen)

CRC Cyclic Redundancy Check (tiivistealgoritmi tarkisteavaimen las-
kentaan tiedonsiirrossa tapahtuvan virheen havaitsemiseksi)

DC Direct Current (tasavirta)

FPGA Field-Programmable Gate Array (uudelleenohjelmoitavaa digitaa-
lilogiikkaa sisältävä mikropiiri)

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor (suuritehoinen bipolaaritransis-
tori)

IPOSIM The Infineon Power Simulation (Infineonin tarjoama simuloin-
tiohjelmisto tehokytkimien häviöiden mallintamiseksi)

LSB Least Significant Bit (vähiten merkitsevä bitti)

MIMO Multiple-Input and Multiple-Output (useampia sisääntuloja ja
lähtöjä käsittävä järjestelmä)

MSB Most Significant Bit (merkitsevin bitti)

NTC Negative Temperature Coefficient (negatiivinen lämpötilakerroin)

OSI Open Systems Interconnection (OSI-malli, kuvaus tiedonsiirtojär-
jestelmän ominaisuuksista seitsemässä kerroksessa)

PWM Pulse Width Modulation (pulssinleveysmodulaatio)

SFP Small Form-factor Pluggable (kompakti nopeasti kytkettävissä
oleva liityntärajapinta lähetin-vastaanotinmoduuleille)
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Johdanto 13

1 Johdanto

1.1 Aktiivimagneettilaakerit

Sähkömoottorin roottorin leijuttamiseen perustuva laakerointijärjestelmä tarjoaa
vaihtoehtoisen ratkaisun sovelluksiin, joihin perinteinen kuulalaakerointi tai muut
laakerointitavat eivät joko suorituskykynsä tai muiden ominaisuuksiensa perus-
teella sovellu. Hyödyntämällä ferromagneettisten kappaleiden välisiä voimavai-
kutuksia on yleisesti sähkökoneissa käytettävillä materiaaleilla ja ratkaisuilla mah-
dollista saavuttaa riittävän suuret voimat roottorin leijuttamiseksi. Magneettiseen
leijutukseen perustuva ripustus on kuitenkin luonnostaan epästabiili, joten vakaan
toiminnan saavuttamiseksi magneettilaakereiden sähkömagneettien voimantuot-
toa on säädettävä aktiivisesti. (Lantto 1999)

Magneettilaakerointijärjestelmän suurimmat edut sähkömoottorikäytöissä seuraa-
vat kontaktittoman toiminnan mahdollistamista suurista pyörimisnopeuksista, voi-
teluaineettomuudesta, laakeroinnin huoltovapaasta toiminnasta, tarkasta paikoi-
tuksesta, sähkökoneen värähtelyjen aktiivisesta vaimentamisesta sekä mahdolli-
suudesta valvoa säädettyä järjestelmää magneettilaakerijärjestelmän anturoinnin
avulla. (Jastrzebski et al. 2012a)

Tyypillinen sähkökoneen magneettilaakerijärjestelmä säätää roottorin asentoa vii-
den vapausasteen suhteen kahden roottorin päihin asennettavan radiaalilaakerin
sekä aksiaalilaakerin avulla. Kuvassa 1.1 on esitetty säteittäissuunnassa rootto-
riin voimia tuottavan neljästä käämityksestä muodostuvan radiaalilaakerin sekä
pituussuunnassa voimia tuottavan kahdesta käämityksestä muodostuvan aksiaa-
lilaakerin tyypillinen rakenne.

Ohjattavuuden saavuttamiseksi jokainen vapaussuunta muodostetaan tyypillises-
ti kahdesta vastakkaisia voimia tuottavasta sähkömagneetista. Sähkömagneettien
roottoriin kohdistama voima kasvaa neliöllisesti suhteessa käämityksissä kulke-
vaan virtaan, joten laakereiden voimantuottoa pyritäänkin tavallisesti linearisoi-
maan. Käämityksiin syötetään yhteismuotoinen esimagnetointivirta ja varsinai-
nen säätövirta ohjataan käämityksiin eromuotoisesti. Toisen käämityksen virtaa
kasvatettaessa esimagnetoinnin tasosta samalla vastakkaisen käämin virtaa vähen-
täen aikaansaadaan roottoriin kohdistuva voima. Tällöin toimittaessa lähellä mag-
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Kuva 1.1. Roottoriin säteittäissuuntaisilla akseleilla x ja y vaikuttava radiaalilaakeri (a)
sekä roottorin pitkittäissuuntaisella akselilla z paikoittava aksiaalilaakeri (b). (Lantto 1999,
s.9)

neettilaakerin nimellistoimintapistettä niin paikan kuin ohjausvirtojenkin suhteen
voidaan magneettilaakerin voimantuottoa tarkastella lineaarisena järjestelmänä ja
hyödyntää siten lineaarisen säätösuunnittelun teoriapohjaa sekä työkaluja. (Lantto
1999, Jastrzebski et al. 2012a)

Vaihtoehtoinen tapa magneettilaakerien voimantuoton linearisoimiseksi on käyt-
tää esimagnetoinnin ja lineaariseksi oletetun virtasäädön sijasta monimutkaisem-
paa magneettipiirin epälineaarisuuksien mallinnukseen pohjautuvaa tilasäätöä.
Tilatakaisinkytkennän muodostamiseksi käämien magneettivuo voidaan joko an-
turein mitata tai vaihtoehtoisesti magneettivuon suuruutta voidaan estimoida kää-
mien virtojen ja jännitteiden perusteella. (Zingerli & Kolar 2010)

Magneettilaakeroinnin säätöjärjestelmän rakenne muodostuu tyypillisesti kahdes-
ta sisäkkäisestä säätimestä. Uloimman säätimen muodostaa varsinaisesta roottorin
paikoituksesta vastaava paikanmittauksia takaisinkytkentänä hyödyntävä säädin.
Ulompi paikkasäädin tuottaa sisemmälle säätimelle sen tyypistä riippuen tavalli-
sesti joko virta- tai voimaohjeen, jonka sisempi säädin muuttaa sähkömagneettien
teholähteenä toimivien vahvistimien ohjaussignaaliksi. Takaisinkytkennän muo-
dostamiseksi käämien virrat mitataan. Kuvassa 1.2 on esitetty yksinkertaistettu
paikka-virta- ja virta-jännite-säätimiin perustuva yhden vapausasteen säätöraken-
ne. (Zingerli & Kolar 2010, Schweitzer & Maslen 2009)
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Kuva 1.2. Yhden vapausasteen magneettilaakeroinnin säätöjärjestelmän yksinkertaistettu
toimintaperiaate lohkokaavioesityksenä.

1.2 Työn tavoitteet, rajaus ja rakenne

Magneettilaakerointijärjestelmien yleistymisen seurauksena aihepiiriä koskeva tut-
kimuskin on laajentunut laakeroinnin säätöteknisestä ja rakenteellisesta tarkaste-
lusta lähemmäksi tuotteistamiseen liittyvien ongelmien kuten järjestelmän käyt-
töönoton automatisoinnin (Smirnov 2012) sekä dynaamisen vasteen identifioinnin
(Hynynen 2011) tutkimista. Vaikkakin magneettilaakeroinneista löytyy teollisuu-
desta sovellusesimerkkejä ei teknologia ole toistaiseksi levinnyt laaja-alaisemmin.
Yhtenä laajempaa hyödyntämistä hidastavana seikkana on pidetty magneettilaa-
kerointijärjestelmästä aiheutuvien kustannuksien suuruutta suhteessa vaihtoeh-
toisiin teknologioihin.

Magneettilaakerointijärjestelmien myyntimäärien ollessa pieniä jo tuotteistettujen
teollisuusautomaation laitteiden hyödyntäminen osana magneettilaakerin säätö-
järjestelmää mahdollistaisi laakerointijärjestelmän tuotteistamisen ilman uusien
tuotesarjojen vaatimia kehitystyökustannuksia. Esimerkiksi nykyaikaiset moder-
nit taajuusmuuttajat mahdollistavat säätöalgoritmien suorittamisen sekä liityn-
nän muuhun automaatiojärjestelmään kenttäväylien kautta. Tämän järjestelmäin-
tegraation myötä olisi mahdollista rakentaa modulaarinen järjestelmä hyödyntäen
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luotettavaksi todettuja teollisuusautomaatiotuotteita vain muutamalla itse mag-
neettilaakerijärjestelmään liittyvällä tuotteella. Vähentynyt kehitystyötarve auttai-
si pienentämään järjestelmän kokonaiskustannuksia ja parantaisi siten teknolo-
gian hyödynnettävyyttä.

Tämän työn tavoitteena on tutkia mahdollisuutta hyödyntää sähkömoottorikäyt-
töihin suunniteltuja teollisia taajuusmuuttajia osana aktiivimagneettilaakerin sää-
töjärjestelmää. Työssä rajaudutaan tarkastelemaan taajuusmuuttajan hyödynnet-
tävyyttä magneettilaakerikäämin teholähteenä kolmivaiheisen tehokytkinsillan eri
rakennevaihtoehtojen sekä taajuusmuuttajan toteuttaman oheistoiminnallisuuden
hyödynnettävyyden ja suorituskyvyn kannalta. Soveltuvista rakennevaihtoehdois-
ta muodostetaan simulointimallit joiden perusteella itse kytkinsillan, kytkentälo-
giikan ja virtasäädön toiminta voidaan varmentaa vastaamaan teoriapohjaa. Lo-
puksi kokonaisuuden toiminta ja suorituskyky todennetaan kokeellisesti taajuus-
muuttajaan kytketyllä kuormalla verraten mitattuja arvoja simulointimallista saa-
tuihin tuloksiin.
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2 Magneettilaakerin virtasäätö

Magneettilaakerin voimantuoton suorituskyvyn analysoimiseksi sekä säädön pa-
rametrien virittämiseksi keskitytään tarkastelemaan paikka- ja virtasäätimiin pe-
rustuvan kaskadirakenteen sisempää kuvan 2.1 mukaista virtasäätösilmukkaa. Paik-
kasäädin tuottaa tyypillisesti magneettilaakerikäämeihin kytketyille teholähteille
käämien haluttua voimantuottoa vastaavan virtaohjeen. Kahden vastakkain kytke-
tyn samalla akselilla vaikuttavan sähkömagneetin linearisoidulle voimantuotolle
on määritelty

fx = kiic + kxx , (2.1)

jossa ic on magneettilaakerikäämien esimagnetointivirtoihin vaikuttava ohjausvir-
ta, ki ripustukselle määritelty virtajäykkyyskerroin ∂f/∂ic, kx vastaava paikka-
jäykkyyskerroin ∂f/∂x ja x roottorin paikka. Virtajäykkyys- ja paikkajäykkyys-
kertoimet ovat tyypillisesti linearisoitu toimintapisteeseen (x = 0, ic = 0) ja ne
voidaan määrittää esimerkiksi analyyttisesti ratkaisemalla, kun laakerikäämityk-
sen magneettipiirin geometria on tunnettu. (Jastrzebski 2007)

0

imaxVirtaohje
iref

+

-
Gp

Gff

+
+

udc

-udc

PWM 1/Ls

R

ku

ki
Voima
f

Paikanmuutos
dx/dt kx

Paikka
x

++Virta
im

Jännite
U -

-

+
Jännite
Uref

Sähkömagneetti

Jännitesaturaatio
& modulaatioviive

Virtasäädin

Virranrajoitus

Kuva 2.1. Virtasäädön toimintaperiaate lohkokaavioesityksenä. (Jastrzebski 2007, s.73)

Vahvistinasteena toimiva jännitevälipiirillinen taajuusmuuttaja on kuitenkin luon-
teeltaan jännitelähde, jolloin erillisen virtasäätimen tehtävänä on huolehtia paikka-
säätimeltä saatavan virtaohjeen muuttamisesta vahvistimen tehoelektronisia kyt-
kimiä ohjaavan pulssinleveysmodulaattorin jänniteohjeeksi. Virtasäädön tavoittee-
na on, että vahvistin kykenee seuraamaan paikkasäätimen tuottamaa virtaohjear-
voa riittävän leveällä taajuuskaistalla paikkasäädön mahdollistamiseksi.
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Magneettilaakerin käämityksen virtasäätö on tyypillisesti toteutettu kuvan 2.1
mukaisesti yksinkertaisen P-säätäjän ja myötähaaran vahvistuksen avulla. Erillistä
integroivaa osaa ei virtasäätimessä tavanomaisesti käytetä sillä paikkasäätimen in-
tegroiva vaikutus huolehtii myös virtasäädössä mahdollisesti esiintyvän pysyvän
tilan virheen kompensoimisesta. Vaihtoehtoisia sähkökonesovelluksissa käytettyjä
ratkaisuja virtasäätimen toteuttamiseen P-säätimen sijaan olisivat esimerkiksi epä-
lineaarinen hystereesisäädin tai monimutkaisemmat sähkömagneetin magneetti-
piirin mallintamiseen perustuvat tilasäätimet.

Takaisinkytketyn järjestelmän siirtofunktion ratkaisemiseksi muodostetaan mag-
neettilaakerikäämin dynamiikkaa vastaava jänniteyhtälö. Faradayn induktiolain ja
Ohmin lain mukaisesti magneettilaakerikäämityksen ylitse vaikuttava jännite

u =
dΨ

dt
+Ri , (2.2)

jossa Ri kuvaa käämin resistiivistä jännitehäviötä ja dΨ/dt käämivuon muutos-
ta. Lanton (1999) ja Jastrzebskin (2007) esittämänä yhtälö voidaan jakaa virran i

muutoksesta aiheutuvaan dynaamisen induktanssin Ldyn mukaiseen käämivuon
muutokseen sekä paikan x muutoksesta aiheutuvaan liikejännitekertoimen ku mu-
kaiseen käämivuon muutokseen. Tällöin jänniteyhtälö saavuttaa muodon

u =
dΨ

di

di

dt
+
dΨ

dx

dx

dt
+Ri = Ldyn

di

dt
+ i

dL

dx

dx

dt
+Ri = Ldyn

di

dt
+ ku

dx

dt
+Ri . (2.3)

Roottorin paikan muuttuessa muuttuu myös magneettipiirin geometria, josta seu-
raa liikejännitekertoimen ku mukainen liikejännite ku · dx/dt. Mallin yksinkertais-
tamiseksi tämä liikejännite jätetään kuitenkin useimmiten huomioimatta sen suu-
ruusluokan ollessa pääteasteessa tapahtuvien jännitehäviöiden luokkaa ja siten
vaikutukseltaan pieni käämityksen kokonaisjännitteeseen nähden. Lisäksi liike-
jännitteen huomioimatta jättämisen vaikutus voimantuottoon on roottorin liikettä
vastustava ja siten järjestelmää vakauttava.

Laajakaistainen virran takaisinkytkentä kompensoi käämin dynaamisen induk-
tanssin muutoksesta aiheutuvia vaikutuksia, jolloin magneettilaakerin käämitystä
voidaan tarkastella virtasäädön kannalta yksinkertaistettuna induktanssin ja resis-
tanssin sarjakytkennän muodostamana ensimmäisen asteen järjestelmänä. Asetta-
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malla myötähaaran vahvistuksen kerroin Gff käämityksen resistanssia R vastaa-
vaksi saadaan myös käämityksen resistiivinen jännitehäviö R · i kompensoitua.
Tällöin kuvan 2.1 mukaisen takaisinkytketyn järjestelmän yksinkertaistetuksi siir-
tofunktioksi virtaohjetulon iref ja mitatun lähtövirran im välille Laplace-tasossa
saadaan

H(s) =
Y (s)

X(s)
=

im(s)

iref(s)
≈ Gp

sL+Gp
, (2.4)

jossa Gp on virtaohjeen iref sekä mitatun virran im väliseen erosuureeseen vai-
kuttava vahvistuskerroin ja L kuormana toimivan laakerikäämityksen nimellinen
induktanssi. (Lantto 1999, Jastrzebski 2007)

2.1 Virtasäädön suorituskyky

Magneettilaakerin voimantuottoa rajoittaa vahvistimen suurimman käytettävän
jännitteen rajoittama kaistanleveys, virtasäädön vahvistuksen rajoittama kaistan-
leveys, sähkömagneetin häviöistä aiheutuva lämpeneminen sekä vahvistimen vir-
ranantokyky. Käämityksen resistiivinen häviöteho asettaa rajan käämityksen jat-
kuvalle maksimivirralle ja siten suurimmalle tuotettavalle voimalle. Vahvistimen
jännitetason suhde käämityksen induktanssiin määrää virran suurimman muu-
tosnopeuden, joka rajoittaa voimantuoton kaistanleveyttä. Vahvistimen jänniteta-
son sekä virtasäädön takaisinkytkennän vahvistuskertoimen valinnalla voidaan
vaikuttaa virtasäädön toteuttamaan kaistanleveyteen. Näiden ilmiöiden vaikutus-
ta magneettilaakerin voimantuoton taajuusvasteeseen on havainnollistettu kuvas-
sa 2.2. (Schweitzer & Maslen 2009)

Yhtälön 2.4 rakenteesta on suoraan nähtävissä järjestelmän aikavakio τ muokkaa-
malla siirtofunktio muotoon

H(s) =
Gp

sL+Gp
=

1

s L
Gp

+ 1
=

1

sτ + 1
. (2.5)

Aikavakion τ perusteella saadaan määriteltyä järjestelmän kaistanleveys

fbw =
1

2πτ
=

Gp

2πL
. (2.6)
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jänniteraja

käämityksen
lämpötilaraja
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Kuva 2.2. Sähkömagneetin voimantuoton (a) staattinen kuormitusraja, (b) jatkuva dynaa-
minen kuormitusraja ja (c) hetkellinen transienttitilanteen kuormitusraja. Lisäksi kuvattu-
na vahvistimen jännitesaturaation rajoittama kaistanleveys ωsat ja virtasäätimen rajoittama
kaistanleveys ωcl. (Jastrzebski 2007, s.75).

Aikavakion ja ensimmäisen asteen järjestelmän askelvasteen nousuajan tr välillä
vallitsee lisäksi riippuvuus

tr = τ · ln(9) , (2.7)

jossa kerroin ln(9) on saatu ratkaisemalla analyyttisesti järjestelmän askelvasteesta
10% ja 90% nousuajan rajoja käyttäen. Yhtälöiden 2.5, 2.6 ja 2.7 mukaisesti virta-
säätimen vahvistuskerroin Gp voidaan tällöin määrittää käämityksen induktans-
sin L ja halutun virran nousuajan tr tai kaistanleveyden fbw avulla

Gp =
L

τ
=
L · ln(9)

tr
= 2π · fbw · L . (2.8)

Virtasäädön kaistanleveys määräytyy vahvistuksen Gp lisäksi virran nousunopeu-
den perusteella, jota rajoittaa käytettävissä olevan jännitteen maksimitason UDC

suhde induktanssiin L. Jännitteen rajoittamaksi kaistanleveydeksi saadaan

fbw =
ln(9) · UDC

2π · L · imax
, (2.9)

jossa imax on säätövirran suurin saavutettava askelmuutos. Säätövirran suurin as-
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kelmuutos määritetään tyypillisesti vähentämällä käämityksen maksimivirrasta
esimagnetointivirran suuruus. (Jastrzebski 2007)

Kaskadirakenteisen säädön sisempi säädin viritetään tyypillisesti selkeästi no-
peammaksi kuin ulompi säädin. Lantto (1999) esitti että magneettilaakereiden ta-
pauksessa virtasäädön kaistanleveys tulisi olla seitsemän kertaa paikkasäätöä no-
peampi. Virtasäädön takaisinkytkennän vahvistuskerrointa sekä vahvistimen jän-
nitetasoa mitoittaessa tulee ottaa huomioon paikkasäädön virtasäädölle asettamat
suorituskykyvaatimukset paikkasäädön mahdollistamiseksi.
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3 Taajuusmuuttaja magneettilaakerin virtalähteenä

Magneettilaakerijärjestelmän ohjaamiseksi tarvitaan vahvistin, jonka tehtävänä on
muuntaa säätöjärjestelmältä tuleva ohjearvo virraksi, jännitteeksi tai magneetti-
vuoksi voiman tuottamiseksi laakerikäämityksellä. Vahvistimen taajuuskaista ja
vaihekäyttäytyminen voiman muuttamiseksi määrää magneettilaakerin dynaami-
sen suorituskyvyn rajat. Transienttitilanteissa voimantuoton kannalta merkitsevää
on magneettivuon muutosnopeus, joka riippuu käytettävästä jännitetasosta. Ta-
sapainotilassa riittää että vahvistin kumoaa käämityksen resistiivisen jännitehä-
viön ja tuottaa virtatason jolla aikaansaadaan tarvittava voima. Lisäksi vahvisti-
men tuottaman virran harmonissisältö tulisi olla alhainen käämissä tapahtuvien
häviöiden minimoimiseksi. (Zhang & Karrer 1995)

Häviöiden lisäksi virran harmoniset vaikuttavat tuotetun voiman väreeseen, jol-
la saattaa olla paikkasäädön suorituskykyä heikentävä vaikutus. Pahimmillaan
tilanne on kun virran väreen taajuussisältö herättää roottorin ominaisvärähtely-
taajuuksia (Jastrzebski et al. 2012b). Seuraavassa luvussa keskitytään tarkastele-
maan sähkömagneettilaakerin ohjausta, kun laakerin teholähteenä toimii kolmi-
vaiheinen taajuusmuuttaja. Haluttaessa hyödyntää kolmivaiheinen taajuusmuut-
taja mahdollisimman tehokkaasti magneettilaakerin teholähteenä tulee laakerin
kytkeytymistä taajuusmuuttajaan tarkastella tarkemmin.

3.1 Taajuusmuuttajan rakenne

Taajuusmuuttajan suunnittelulähtökohtana on ollut mahdollistaa sähkömootto-
rin nopeussäätö. Muuttajan avulla sähköverkon vakiotaajuuksinen ja -jännitteinen
sähkö saadaan muutettua sähkömoottorin tarvitsemaan muotoon. Tyypillisen jän-
nitevälipiirillisen taajuusmuuttajan rakenne muodostuu kuvan 3.1 mukaisesti verk-
kosyöttöisestä tasasuuntaajana toimivasta diodisillasta, energiavarastona toimivis-
ta välipiirin kondensaattoreista sekä vaihtosuuntaajana toimivasta tehokytkinsil-
lasta. (Niiranen 1999)

Lisäksi taajuusmuuttaja voi olla varustettu lisäominaisuuksilla kuten jarrukatko-
jalla tai tasavirtasyötöllä. Jarrukatkojan avulla välipiiriin varastoitu ylimääräinen
kuorman jarrutusenergia saadaan kulutetuksi tarvittaessa lämmöksi resistiivises-
sä kuormassa. Kahden tai useamman taajuusmuuttajan välipiirit toisiinsa yhdistä-
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vä tasavirtasyöttö mahdollistaa kuormasta talteenotetun jarrutusenergian hyödyn-
tämisen ryhmäkäytön muissa taajuusmuuttajissa. Tämän lisäksi taajuusmuuttaja
on liitynnän avulla syötettävissä suoraan tasajännitelähteestä.

~
=

Jarrukatkoja

+ –

UDC+ UDC- V1 W1U1

~
=

V2 W2U2 R- R+

Vaihtosuuntaaja

Kondensaa oriparisto

Tasasuuntaaja

Kuva 3.1. Jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan yksinkertaistettu rakenne.

Muokkaamalla sähkömoottorikäyttöihin suunnitellun taajuusmuuttajan ohjauslo-
giikkaa voidaan taajuusmuuttajaa hyödyntää myös muissa sovelluksissa joihin
taajuusmuuttajan kolmivaiheinen rakenne sekä oheisominaisuudet soveltuvat. Mag-
neettilaakerisovelluksien tapauksessa pulssinleveysmodulaation toteutusta muut-
tamalla voidaan muuttajaan kytketyn magneettilaakerikäämin muodostamaa in-
duktiivista kuormaa säätää joko jännite- tai virtaohjattuna. Taajuusmuuttajan toi-
mintajännitealue, virranantokyky, kuormitettavuus, tehokytkimien nopeus sekä
muuttajan toteuttamien mittauksien ominaisuudet asettavat rajat säädön suori-
tuskyvylle ja määrittelevät siten taajuusmuuttajan hyödynnettävyyden.

3.2 Mittaukset

Taajuusmuuttaja mittaa virtoja ja jännitteitä tyypillisesti useista laitteiston kohdis-
ta sähkömoottorin säädön mahdollistamiseksi. Normaalisti jännitevälipiirimuut-
tajassa on mitattava ainakin välipiirin jännite ja moottorin kahden vaiheen virta.
Lisäksi vaihtoehtoisia lisämittauksia voi olla toteutettu suojaus-, diagnostiikka- se-
kä säätöominaisuuksia varten. Mittauksien taajuuskaista ulottuu tyypillisesti tasa-
sähköstä aina useisiin kymmeniin kilohertseihin asti. Lisäksi mittausympäristö on
hyvin häiriöinen tehokytkimien kytkennästä johtuen. Mitattavien johtimien poten-
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tiaali voi muuttua jopa useita kilovoltteja mikrosekunnissa ja johtimia ympäröivä
magneettikenttä useita millitesloja mikrosekunnissa. (Niiranen 1999)

Vaikka virtasäädön taajuuskaista onkin suhteellisesti kapea aiheutuu pulssinle-
veysmodulaatiosta säädettävään virtaan kytkentätaajuuden mukaista korkeataa-
juista värettä. Luotettavan mittaustuloksen takaamiseksi tulee virran mittausajan-
kohta valita huolella väreen kumoamiseksi tai vaihtoehtoisesti suodattamalla kes-
kiarvostaa mitattava virta kytkentäjakson ajalta. Kytkentätaajuuden ollessa pie-
nempi kuin 20 kertaa virtasäädön kaistanleveys tulee keskiarvostuksen aiheutta-
man viiveen vaikutus säätöön analysoida tarkasti. Virhettä tarkan mittausajankoh-
dan valintaan rautatoteutuksessa voi taas aiheuttaa esimerkiksi optoerotuksesta
aiheutuvien viiveiden vaihtelu. (Persson 2001)

AD-muuntimen (Analog-to-Digital) näytteenoton diskreetistä luonteesta johtuen
tulee laskostumisilmiöön kiinnittää huomiota häiriöistä signaalia mitattaessa. Las-
kostumisilmiöstä johtuen häiriöistä otetut näytteet voivat laskostua taajuudelle,
joka on lähellä hyötysignaalin taajuutta. Tavanomainen ratkaisu on hyödyntää
analogista laskostumisen estosuodatinta ennen AD-muunninta vaimentamaan yli
Nyqvist-taajuuden olevia häiriötä ja kohinaa. (Niiranen 1999)

Suodattimen dynaamisten ominaisuuksien, kuten viiveen, vaikutukset tulisi huo-
mioida säädön suorituskykyä tarkasteltaessa. Lisäksi AD-muuntimen muunnos-
prosessi itsessään lisää viivettä järjestelmään. AD-muunnin voi monikanavaisena
näytteistää jokaisen mittauskanavan samanaikaisesti tai vaihtoehtoisesti peräkkäi-
sinä ajankohtina. Lisäksi AD-muunnin ja itse analoginen mittalaite voivat aiheut-
taa epälineaarista mittavirhettä, joka ilmenee säädetyn suureen harmonissisältönä.

3.3 Välipiirin jännitetaso

Magneettilaakeroinnin voimantuoton kannalta merkitsevää on magneettivuon muu-
tosnopeus, joka riippuu käytettävästä jännitetasosta. Mitä korkeampi jännite, sitä
suuremmalla kaistanleveydellä voimantuottoon on mahdollista vaikuttaa. Jänni-
tetason valinta on suoritettava säädön vaatiman taajuuskaistan, käytettävien laa-
kerikäämien magneettipiirin ominaisuuksien sekä roottorin massan perusteella.
Tavanomaisesti magneettilaakerisovelluksissa käytetään pienempää välipiirin jän-
nitettä kuin moottorisovelluksissa. Esimerkiksi 150 V jännite ja 10 A maksimivirta
riittää 100 kiloisen alikriittisen roottorin säätämiseksi (Zhang & Karrer 1995, Lant-
to 1999).
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Liian korkealla jännitteellä on myös haittavaikutuksensa. Suuremman jännitteen
seurauksena kasvaa kytkentäjakson virran väre varsinkin kaksitasoista pulssinle-
veysmodulaatiota käytettäessä. Korkeampi jännite kasvattaa kytkentähetkien du/dt-
ilmiöitä ja kasvaneen magneettivuon muutosnopeuden myötä lisääntyvät myös
pyörrevirtailmiöt erityisesti laminoimattomissa aksiaalilaakerirakenteissa. Taajuus-
muuttajan sisäisen rakenteen, kaapeloinnin ja magneettilaakerikäämien kapasi-
tiivisista ja induktiivisista hajakomponenteista johtuen ilmenee jännitteen ja vir-
ran värähtelyä kytkentähetkillä. Värähtelyt aiheuttavat sähkömagneettisia häiriöi-
tä ympäristöön ja virtasäädön takaisinkytkentänä käytettävään virranmittaukseen.

Taajuusmuuttajan sisäisen rakenteen toteutus määrää välipiirin jännitealueen jolla
taajuusmuuttaja on toimintakykyinen. Tyypillisesti käytettyjen tehopuolijohdekyt-
kimien sekä välipiirin kondensaattorien jännitteenkesto rajoittaa korkeinta hyö-
dynnettävää jännitettä. Jännitteen alarajaa saattaa rajoittaa esimerkiksi ohjause-
lektroniikan virransyötöstä vastaavan apusähköhakkurin mitoitus.

3.4 Vaihtosuuntaajan rakennevaihtoehdot

Kolmivaiheinen sähkömoottori muodostaa tavanomaisesti taajuusmuuttajan vaih-
tosuuntaajalle moottorin tähtikytkennän keskipisteen suhteen symmetrisen kuor-
man. Sähkömagneettilaakeri eroaa kuitenkin kuormana perinteisestä moottori-
käytöstä yksittäisen käämin virran pysyessä koko magneettilaakerin toiminta-alu-
eella yksisuuntaisena. Symmetristä keskipistettä kahden tai useamman käämin
välillä ei näin myöskään synny käämeissä esiintyvien tasavirtakomponenttien ta-
kia. Sähkömagneettilaakerin yksittäinen käämi muodostaa yksivaiheisen kuor-
man kolmivaiheisella kytkinsillalla toteutetulle taajuusmuuttajalle. Tästä syystä
haluttaessa hyödyntää taajuusmuuttaja mahdollisimman tehokkaasti magneetti-
laakerin teholähteenä tulee laakerin kytkeytymistä taajuusmuuttajaan tarkastella
tarkemmin.

3.4.1 H-silta

Suoraviivaisin vaihtoehto yksivaiheisen kuorman syöttämiseen taajuusmuuttajalla
on hyödyntää kolmivaiheisen täyssillan kaksi haaraa kuvan 3.2 kohdan a mukai-
sesti H-siltana (Mohan et al. 1995). Jokaista syötettävää käämiä kohden vaaditaan
neljä kytkinkomponenttia. Tällöin kolmivaiheisen täyskytkinsillan yksi kytkinhaa-
ra jää kuitenkin hyödyntämättä.
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Kuva 3.2. H-silta kahden magneettilaakerikäämin jännitelähteenä piirikaavioesityksenä
(a), sekä kytkennän toiminta-alue virtojen suhteen (b) että ulostulojännitteiden suhteen
(c). Kohdan c yhtenäinen viiva kuvaa toimintasuoraa jolla aikaansaadaan voimavaikutus
muuttamalla käämien virtaa eromuotoisesti ja katkoviiva toimintasuoraa jolla muutetaan
voimantuottoa linearisoivaa yhteismuotoista esimagnetointivirtaa.
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Kuva 3.3. Yksinkertaistettu H-silta kahden magneettilaakerikäämin jännitelähteenä piiri-
kaavioesityksenä (a), sekä kytkennän toiminta-alue virtojen suhteen (b) että ulostulojän-
nitteiden suhteen (c).

Tarkasteltaessa magneettilaakerin voimantuottoa kahden vastakkain sijoitetun kää-
min muodostamalla akselilla voidaan todeta H-sillan mahdollistavan käämien vir-
tojen ohjaamisen itsenäisesti toisistaan riippumatta kuvan 3.2 kohtien b ja c mu-
kaisesti. Sähkövirran suunnat sekä käämien ylitse vaikuttavat kytkinsillan ulostu-
lojännitteet ovat valittavissa vapaasti käämikohtaisesti. Magneettilaakerin käämin
virran yksisuuntaisuus koko toiminta-alueella sallii vaihtosuuntaajana käytettä-
vän kytkinsillan yksinkertaistamisen kuvan 3.3 mukaisesti vaikuttamatta ohjauk-
sen suorituskykyyn (Zhang & Karrer 1995). Jokaista syötettävää käämiä kohden
vaaditaan kaksi kytkinkomponenttia, jolloin suuntaajan rakenne yksinkertaistuu
kytkinkomponenttien määrän vähentyessä.

Kytkentä toteuttaa kolmitasoisen pulssinleveysmodulaation vaatimat suuntaajan
ulostulojännitteet vastaavasti kuin neljän kytkimen H-silta. Kaksikytkimisen ra-
kenteen rajoitteet kohdistuvat ainoastaan käämien virtojen yksisuuntaisuuteen.
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Kuva 3.4. H-sillan toteuttamat lähtöjännitteet sekä virran kulkureitit eri kytkintiloilla, kun
käämityksen lävitse vaikuttaa virta kuvan nuolen osoittamaan suuntaan. Virran kulkurei-
tillä olevien komponenttien jännitehäviötä ei ole huomioitu.

Rajoitteella ei ole kuitenkaan merkitystä sovellettaessa kytkentää magneettilaa-
kerikäämien ohjaamiseen. Yksinkertaistetun kytkennän toteuttamat kytkintilat ja
tiloja vastaavat lähtöjännitteet on havainnollistettu kuvassa 3.4.

3.4.2 Kolmivaiheinen täyssilta

Yim et al. (2002) esittivät tutkimuksessaan rakennevaihtoehdon joka mahdollistaa
kahden magneettilaakerin käämin syöttämisen kolmivaiheisen täyssillan kolmen
haaran avulla kuvan 3.5 mukaisesti. Käämitykset jakavat kytkinsillan keskimmäi-
sen haaran, jolloin taajuusmuuttaja tulee H-siltaan verrattuna tehokkaammin hyö-
dynnetyksi mahdollistaen kahden käämin kytkemisen taajuusmuuttajaa kohden.

Kytkinsillan haaran jakamisesta kuitenkin seuraa etteivät käämien ylitse vaikut-
tavat jännitteet ole enää toisistaan riippumattomasti valittavissa. H-siltaan verrat-
tuna kytkentä ei toteuta kaikkia vastaavia jännitevektoreita kuvan 3.5 kohdan c
mukaisesti. Magneettivuon muuttamiseksi joudutaan tietyissä tilanteissa kytki-
mien tiloja jaksottamaan ajan suhteen. Jaksottaminen pienentää kytkentäjakson
aikana vuonmuutokseen käämikohtaisesti käytettävää keskimääräistä jännitettä ja
heikentää siten magneettilaakerin voimantuoton dynamiikkaa. (Yim et al. 2002)
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Kuva 3.5. Kolmivaihesilta kahden magneettilaakerikäämin jännitelähteenä piirikaavioesi-
tyksenä (a), sekä kytkennän toiminta-alue virtojen suhteen (b) että ulostulojännitteiden
suhteen (c). Kohdan c yhtenäinen viiva kuvaa toimintasuoraa jolla aikaansaadaan voima-
vaikutus muuttamalla käämien virtaa eromuotoisesti ja katkoviiva toimintasuoraa jolla
muutetaan voimantuottoa linearisoivaa yhteismuotoista esimagnetointivirtaa. (Yim et al.
2002)

Riippuen virtojen suunnista käämeissä heikennetään aikajaksotuksella joko voi-
mantuottoa linearisoivan esimagnetointivirran tai voimavaikutuksen aikaansaa-
van eromuotoisesti ohjatun virran muutosnopeutta. Tilannetta voidaan kompen-
soida varmistamalla, että käytetty jännitetaso on tarpeeksi korkea suhteessa kää-
min induktanssiin. Tällöin riittävä virran muutosnopeus saavutetaan niissäkin ti-
lanteissa, joissa kytkinten tiloja joudutaan aikajaksottamaan. Käytettäessä säätöta-
paa jossa voimantuoton linearisoivaa esimagnetointivirtaa ei hyödynnetä ei voi-
mantuoton dynamiikka myöskään rajoitu valitsemalla virtojen kulkusuunnat ku-
van 3.5 kohdan a mukaisesti.

Rakennevaihtoehto on yksinkertaistettavissa käämivirtojen yksisuuntaisuudesta
johtuen vastaavanlaisesti kuin H-silta kuvien 3.6 ja 3.7 mukaisesti. Kytkentä on
tällöin mahdollista toteuttaa valittavien virtojen suunnasta riippuen joko kolmel-
la tai neljällä kytkimellä kuuden sijaan. Yksinkertaistetun kytkennän toteuttamat
kytkintilat ja tiloja vastaavat lähtöjännitteet on havainnollistettu kuvassa 3.8.

Kolmivaiheista tehokytkinsiltaa hyödyntävä rakennevaihtoehto on kuvattu Yim
et al. (2002) julkaisun lisäksi magneettilaakerisovelluksia käsittelevässä PCT-jär-
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+

+

UL1

UL2+

+
IL1

IL2

L2L1

+

-

UDC

(a) Piirikaavioesitys (b) Toiminta-alue - virta (c) Toiminta-alue - jännite

Jännitevektori [V]
Magneettivuon muutos [Vs]

Kuva 3.6. Neljällä kytkimellä toteutettava yksinkertaistettu kolmivaihesilta kahden mag-
neettilaakerikäämin jännitelähteenä piirikaavioesityksenä (a), sekä kytkennän toiminta-
alue virtojen suhteen (b) että ulostulojännitteiden suhteen (c). (Yim et al. 2002)

+

+

UL1

UL2+

+
IL1

IL2L1 L2

L2L1

+

-

UDC

+

-

UDC

(a) Piirikaavioesitys)

(b) Toiminta-alue - virta (c) Toiminta-alue - jännite

Jännitevektori [V]
Magneettivuon muutos [Vs]

Kuva 3.7. Kolmella kytkimellä toteutettava yksinkertaistettu kolmivaihesilta kahden mag-
neettilaakerikäämin jännitelähteenä piirikaavioesityksenä (a), sekä kytkennän toiminta-
alue virtojen suhteen (b) että ulostulojännitteiden suhteen (c). (Yim et al. 2002)

jestelmän Sulzer Management AG:n hallinnoimassa patenttihakemuksessa WO
97/07341 (1997). Lisäksi vastaavanlaista kytkentää on jo aiemmin sovellettu säh-
kömoottorisovelluksia käsittelevissä julkaisuissa hyödynnettäessä kolmevaiheista
taajuusmuuttajaa kaksivaiheisen sähkömoottorin syöttämiseen (Holmes & Kotso-
poulos 1993).

3.4.3 Taajuusmuuttajien yhdistäminen

Toteuttamalla H-silta kolmivaiheisen kytkinsillan kahdella haaralla voidaan ylitse
jäänyt haara hyödyntää kytkemällä kuormana toimiva magneettilaakerin käämi-
tys kahden taajuusmuuttajan ylitse jäävien haarojen välille. Tällöin virran kulku-
reittiin tulee kuitenkin kiinnittää huomiota taajuusmuuttajien ollessa kytkettyinä
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Kytkintilat Lähtöjännitteet
[ Sa Sb Sc ] UL1 UL2

(a) 0 0 0 0 0

(b) 0 0 1 0 −Udc

(c) 0 1 0 −Udc +Udc

(d) 0 1 1 −Udc 0

(e) 1 0 0 +Udc 0

(f) 1 0 1 +Udc −Udc

(g) 1 1 0 0 +Udc

(h) 1 1 1 0 0

Kuva 3.8. Kolmivaihesillan toteuttamat lähtöjännitteet sekä virran kulkureitit eri kytkinti-
loilla, kun käämityksien lävitse vaikuttaa virta kuvan nuolen osoittamaan suuntaan. Vir-
ran kulkureitillä olevien komponenttien jännitehäviötä ei ole huomioitu.

toisiinsa tasasuuntaussillan ja syöttävän verkon muodostaman virtareitin kautta.
Tasavirtasyötölliset taajuusmuuttajat tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden kytkeä
useampia taajuusmuuttajia tasajännitevälipiiristään rinnan kytketyiksi ryhmäkäy-
töiksi. Tällöin virran kulkureitin tarkastelu kahden taajuusmuuttajan välillä yk-
sinkertaistuu.

Kuvassa 3.9 on esitetty vaihtoehtoiset tavat kytkeä laakerikäämitykset taajuus-
muuttajiin hyödyntämällä eri rakennevaihtoehtoja. Kytkemällä käämityksiä taa-
juusmuuttajien välille voidaan koko kymmenen käämityksen laakerointijärjestel-
mää ohjata seitsemän taajuusmuuttajan avulla kymmenen sijaan H-siltaa hyödyn-
nettäessä. Hyödyntämällä kolmivaiheista täyssiltaa kahden käämityksen syöttä-
miseen saavutetaan koko järjestelmän ohjaus viidellä taajuusmuuttajalla.

Kun taajuusmuuttaja on varustettu jarrukatkojalla ja katkojapiirin suorituskyky
vastaa vaihtosuuntaajan kytkentäominaisuuksia voidaan myös jarrukatkojaa hyö-
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(a) 1 käämi / taajuusmuuttaja

(c) 2 käämiä / taajuusmuuttaja (b) 1.5 käämiä / taajuusmuuttaja

-

+

-

+

-

+

-

+

Kuva 3.9. Vaihtoehtoisia kytkentätapoja magneettilaakerin käämityksien syöttämiseksi
taajuusmuuttajilla.

(a) 2 käämiä / taajuusmuuttaja

(b) 2.5 käämiä / taajuusmuuttaja

-

+

-

+

-

+

Kuva 3.10. Vaihtoehtoisia kytkentätapoja magneettilaakerin käämityksien syöttämiseksi
taajuusmuuttajilla jarrukatkojaa hyödynnettäessä.

dyntää magneettilaakerin ohjaamiseen. Puuttuva virranmittaus saattaa heikentää
muuttajan suojausten kattavuutta esimerkiksi maasulun tapauksessa. Jarrukatko-
jaa hyödyntämällä kuvan 3.10 mukaisesti voidaan H-sillan tapauksessa saavuttaa
koko järjestelmän ohjaus viidellä taajuusmuuttajalla. Vastaavasti sekä kolmivai-
heista täyssiltaa että H-siltaa yhdistelemällä voidaan saavuttaa koko järjestelmän
ohjaus ainoastaan neljällä taajuusmuuttajalla jarrukatkojaa hyödynnettäessä.
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3.4.4 Kaksitasoiset vaihtosuuntaajat

Kaksitasoisen lähtöjännitteen toteuttavilla vaihtosuuntaajan rakennevaihtoehdoil-
la kuorman ylitse vaikuttava jännite on kytkentäjakson aikana aina joko positiivi-
nen tai negatiivinen lähtöjännitemaksimi. Tästä kaksitilaisuudesta johtuen virran
väre muodostuu kolmetasoista pulssinleveysmodulaatiota hyödyntäviä rakenne-
vaihtoehtoja suuremmaksi sillä nollajännitteen tuottavaa kytkentävaihtoehtoa ei
ole käytettävissä. Kolmitasoista modulaatiota hyödyntävää vaihtosuuntaajaa käy-
tettäessä kytkentätaajuus voidaan puolittaa kaksitasoiseen nähden. Tämän lisäksi
välipiirin jännitteen suuruudella ei ole vastaavaa suoraa vaikutusta virran harmo-
nisten suuruuteen kuin kaksitasoista modulaatiota toteuttavalla vaihtosuuntaajal-
la. (Zhang & Karrer 1995)

Kuvassa 3.11 on esitetty kaksitasoisen lähtöjännitteen toteuttavia vaihtosuuntaa-
jan rakennevaihtoehtoja. Kohdan a puolisillan (Zhang & Karrer 1995) hyödynnet-
tävyyttä magneettilaakerisovelluksissa vaikeuttaa kuorman virtojen sisältämä ta-
savirtakomponentti. Kuorman lävitse vaikuttava tasavirta ajaa välipiirin konden-
saattorien varaustilan pois tasapainotilanteesta, jolloin ilman aktiivista konden-
saattorien potentiaalin tasausta kytkennät eivät ole hyödynnettävissä halutunlai-
sesti.

+

-

L
L

+

-

UDC

R

(a) (b)

UDC/2

UDC/2

L
+

-

UDC

Lfb

(c)

Kuva 3.11. Kaksitasoisen lähtöjännitteen toteuttavia vaihtosuuntaajan rakennevaihtoehto-
ja.

Kuvan 3.11 kohtien b ja c molemmin puolin avonapaisen reluktanssikoneen kää-
mityksien syöttämiseen esitetyt kytkennät (De Doncker et al. 2011, s. 394) tarjoavat
vaihtoehtoisen lähestymistavan kaksitasoisen pulssinleveysmodulaation toteutta-
miseen. Kohdan b kytkennässä käämin vuota heikennetään häviöllisesti resistans-
sissa. Kohdan c kytkennässä vuon heikentämiseksi laakerikäämityksien rinnalle
vaaditaan toinen vastaavanlainen fly-back hakkurin muuntajan tapaan toimiva
käämitys, joka syöttää käämitykseen varastoituneen energian takaisin välipiiriin
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mahdollisimman häviöttömästi. Kytkentöjen b ja c etuna on kuorman kaksita-
soisen ohjaamisen mahdollistaminen ainoastaan yhden tehokytkimen avulla. Te-
hoelektroniikan yksinkertaistamisen kustannuksena kuitenkin on joko häviöiden
lisääminen tai lisäkäämityksien tarve.

3.5 Taajuusmuuttajan kuormitettavuus

Taajuusmuuttajan kuormitettavuutta rajoittaa tehokytkinsillan häviöistä aiheutu-
va lämpeneminen. Tyypillisen jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan tehokytki-
mien kytkentähetket tapahtuvat, kun kytkimien tai vapaavirtausdiodien lävitse
kulkee kuormitusvirta. Tämän virrankulun katkaiseminen, samalla kun tehokyt-
kimen tai vapaavirtausdiodin ylitse vaikuttava jännite on suuri, aiheuttaa häviöitä
puolijohteessa. Vastaavasti tehokytkimen johtamistilaan ohjaamisesta seuraa teho-
häviötä. Nämä niin kutsutut kytkentähäviöt lisääntyvät kytkentätaajuutta kasva-
tettaessa. Lisäksi tehopuolijohteissa tapahtuva jännitehäviö aiheuttaa komponen-
tin lävitse vaikuttavan kuormitusvirran seurauksena johtamishäviöitä. (Baodong
& Dezhi 2013)

Kytkentä- ja johtamishäviöt muodostavat merkittävimmän osuuden tehokytkin-
moduulin lämpenemiseen ja siten taajuusmuuttajan kuormitettavuuteen vaikutta-
vista seikoista. Kun kytkentä- ja johtamishäviöt sekä taajuusmuuttajan jäähdytys-
järjestelmän rakenne tunnetaan voidaan taajuusmuuttajan puolijohdekomponent-
tien lämpenemää tutkia eri kuormitustiloilla. Tämän tiedon avulla voidaan vetää
johtopäätöksiä taajuusmuuttajalle soveltuvista kuormitusvirroista sekä kytkentä-
taajuuksista.

Infineon tarjoaa IPOSIM-ohjelmiston (The Infineon Power Simulation) (Infineon
2010) valmistamiensa tehokytkimien häviöiden ja lämpenemän arvioimiseksi. Oh-
jelmisto tuottaa arviolaskelman kolmivaiheisen IGBT-kytkimin (Insulated Gate Bi-
polar Transistor) ja vapaavirtausdiodein varustetun vaihtosuuntaajan johtamis- se-
kä kytkentähäviöistä, kun oletuksena on sinimuotoinen virrantuotto induktiivi-
seen kuormaan. Laskelmissa välipiirin jännite, vaihtosuunnatun virran taajuus,
kytkimien kytkentätaajuus, modulaatiokerroin sekä kuorman tehokerroin ovat
käyttäjän valittavissa sovelluksen mukaisesti.

Ohjelmiston laskelmat perustuvat datalehdissä ilmoitettuihin tyypillisesti nimel-
lispisteessä mitattuihin arvoihin sekä arvioihin häviöilmiöiden lineaarisesta käyt-
täytymisestä. Esimerkiksi todellisen sovelluksen välipiirin jännitteen, IGBT:n hi-
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Taulukko 3.1. Kolmivaiheiselle vaihtosuuntaajalle laskennassa käytetyt lähtöarvot.

Välipiirin tasajännite (Udc) 600 V

Ulostulon taajuus (fo) 50 Hz

Modulointi-indeksi (m) 1.0

Tehokerroin (cos (ϕ)) 0.7

lajännitteen ja hilavastuksen, lämpötilaolosuhteiden sekä hajainduktanssien erot
laskelmissa oletettuihin arvoihin nähden heikentävät laskelmien luotettavuutta.
Nämä seikat tulee ottaa huomioon laskelmien luotettavuutta tarkasteltaessa. (In-
fineon 2010)

Suoritettavien häviölaskelmien tarkoituksena on saavuttaa alustava karkea arvio
siitä, kuinka kaupallinen moottorisovelluksiin suunnattu taajuusmuuttaja on kuor-
mitettavissa magneettilaakerisovelluksessa. Kuormituslaskelmien suhteelliseksi ver-
tailukohdaksi lasketaan taajuusmuuttajan nimellisarvoilla moottorikäytössä saa-
vutettavat keskimääräiset häviötehot. Tällöin magneettilaakerisovelluksen haluttu
toimintapiste voidaan asettaa vastamaan näitä häviöteholukemia. Arvion perus-
teella voidaan suunnitella lopullinen käytännön mittajärjestely kuormitettavuu-
den toteamiseksi todellisella laitteistolla ja kuormalla.

Tarkempien absoluuttisten laskelmien suorittamiseksi vaadittaisiin tarkempaa tie-
toa taajuusmuuttajan sisäisestä rakenteesta ja käytetyistä komponenteista kuin on
valmista teollista tuotetta hyödynnettäessä saatavissa - mm. hilaohjauspiirin yk-
sityiskohdat ja jäähdytykseen käytetyt komponentit vaikuttavat kytkinmoduulin
häviötehoihin sekä lämpötilaan. Lisäksi laskelmissa käytetty yli 20% kytkinsillan
nimellistä käyttöjännitettä pienempi välipiirin jännite ei oletettavasti tuota luotet-
tavia laskelmia ohjelman arvioidessa häviöiden skaalautuvan lineaarisesti (Infi-
neon 2010).

Laskentaohjelmisto parametrisoitiin taulukon 3.1 mukaisilla lähtöarvoilla. Vertai-
luarvojen saamiseksi laskelmien lähtökohdaksi otettiin taajuusmuuttajalle ilmoi-
tetut nimelliskuormitusarvot eri kytkentätaajuuksilla, joiden perusteella lasketut
häviötehot ovat nähtävissä taulukossa 3.2. Nimelliskuormitusarvojen perusteella
yhden kytkimen arvioiduksi tehohäviöksi saadaan n. 24 W.
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Taulukko 3.2. Taajuusmuuttajalle ilmoitetut jatkuvat nimelliset lähtövirrat eri kytkentä-
taajuuksilla 400V AC jännitesyötöllä ja 40 ◦C lämpötilassa sekä nimellispisteitä vastaavat
Infineonin IPOSIM-ohjelmistolla lasketut tehohäviöt kytkintä kohden.

Kytkentätaajuus,
[kHz]

Jatkuva lähtövirta,
[A]

Arvioitu tehohäviö kytkintä kohden,
[W]

4 18 23.4

8 13 23.4

16 7.5 23.8

Taulukko 3.3. Taajuusmuuttajan toimintapisteitä joilla häviöteho kytkintä kohden vastaa
nimellisarvoilla arvioitua häviötehoa.

Kytkentätaajuus,
[kHz]

Tehollinen
lähtövirta, [A]

Välipiirin
tasajännite, [V]

Arvioitu tehohäviö
kytkintä kohden, [W]

15 10 480 23.7

30 10 250 24.0

50 10 150 24.0

Laskelmat uusittiin käyttämällä lähtövirtana ja välipiirin jännitteenä magneettilaa-
kerisovelluksen mukaisia oletettuja kuormituspisteitä, jolloin kytkentätaajuus oli
määriteltävissä laskelmista arvioidun tehohäviön vastatessa taajuusmuuttajan ni-
mellisarvoilla saatua tehohäviötä. Taulukon 3.3 tuloksista on nähtävissä, että lähtö-
virtaa ja välipiirin jännitettä laskiessa voidaan taajuusmuuttajassa käyttää selkeästi
korkeampia kytkentätaajuuksia nimellispisteitä vastaavien häviöiden saavuttami-
seksi. Arvioituja kuormituspisteitä hyödynnetään myöhemmin työssä todennet-
taessa taajuusmuuttajan kuormitettavuus käytännön testein aktiivimagneettilaa-
kerisovelluksessa.

Laskelmien tuloksia tarkasteltaessa pitää huomioida laskentaohjelmiston oletta-
mus sinimuotoisesta kaksisuuntaisesta lähtövirrasta. Magneettilaakerisovelluksis-
sa tyypillisesti lähtövirta on kuitenkin yksisuuntainen kuormittaen kytkinsiltaa
epätasapainoisesti. Lisäksi vaihtosuuntaajan ohjaus on mahdollista toteuttaa riip-
puen valittavasta rakennevaihtoehdosta ohjaamalla vain kolmea tai neljää kytkintä
kuuden kytkimen kolmivaiheisesta kytkinsillasta. Tällöin ohjaamattomien kytki-
mien kytkinhäviöt pienentyvät, mutta vastaavasti vapaavirtausdiodien johtamis-
häviöt kasvavat.
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Vaihtosuuntaajan toteutus ja ominaispiirteet, kuten käytettävien nollajännitevek-
torien määrä ja itse kytkentälogiikan toteutus, vaikuttavat suoraan kytkinsillassa
tapahtuvien häviöiden määrään ja jakautumiseen. Näistä syistä edellä olevat las-
kelmat tarjoavatkin vain karkean arvion kytkinsillan kuormitettavuudesta. Halut-
taessa optimoida kytkinsillan mitoitus magneettilaakerisovelluksen vaatimuksiin
tulisikin suorittaa tämän työn ulkopuolelle rajautuvat tarkemmat tarkastelut to-
dellisista tehohäviöistä käytettävällä vaihtosuuntaajarakenteella ja ohjauslogiikal-
la.
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4 Tutkimuslaitteisto

Säätöjärjestelmän tutkimusympäristönä toimii kuvan 4.1 lohkokaavioesityksen mu-
kainen koelaitteisto. Laitteisto muodostuu itse magneettilaakeroidun sähkökoneen
ja taajuusmuuttajien lisäksi taajuusmuuttajiin kytkettävästä FPGA-kehitysalustas-
ta (Field-Programmable Gate Array), dSPACE-laitteistosta sekä PC-tietokoneesta.
Ylemmän tason paikkasäädin sekä paikkatakaisinkytkennän analogisen mittauk-
sen muunto digitaaliseksi on toteutettu dSPACE reaaliaikajärjestelmässä. Paikka-
säätimen lähtöinä toimivat virtaohjeet toimitetaan valokuitulinkin avulla taajuus-
muuttajien ohjauksesta vastaavalle FPGA-kehitysalustalle, jonka avulla on toteu-
tettu magneettilaakerikäämien virtasäätö sekä pulssinleveysmodulaatio. FPGA-
alusta vastaanottaa virtasäädön takaisinkytkentänä toimivat virtamittaukset taa-
juusmuuttajilta digitaalisessa sarjamuodossa sekä ohjaa taajuusmuuttajien tehoe-
lektronisten kytkimien hilaohjeita pulssinleveysmodulaation mukaisesti.

Käyttäjä

Paikkasäädin Virtasäädin Vahvistin MagneettilaakerointiOhjaus &
käyttöliittymä

Virtaohje Jänniteohje Jännite 
/ virta

dSPACE reaaliaikajärjestelmä

Prosessori
(DS1006)

FPGA
(DS5304)

PC-
käyttöliittymä

(dSPACE 
ControlDesk)

Rinnakkais-/
sarjamuunnin

FPGA-kehitysalusta
(Xilinx KC705 Kintex-7)

5x 
Taajuusmuuttaja

Virtaohjeet
(valokuitu)

IGBT- 
hilaohjaus

10x
Magneetti-

laakeri-
käämitys

5x 
Paikanmittaus-

anturi

Virtatakaisinkytkentä

Paikkatakaisinkytkentä

A/D-
muunnin
(DS2004)

Paikkatakaisinkytkentä

Virtatakaisinkytkentä

(a)

(b)

Sähkömoottori

Kuva 4.1. Säätöjärjestelmän toiminnallinen (a) sekä laitteistototeutusta vastaava (b) raken-
ne lohkokaavioesityksenä.

Magneettilaakeroitu sähkökone pitää sisällään viiden vapausasteen vaatimat kym-
menen sähkömagneetin käämitykset sekä viisi paikanmittausanturia. Magneetti-
laakerikäämitykset on kytketty taajuusmuuttajiin kuvan 4.2 mukaisesti. Kaikkia
kolmivaiheisen täyssillan haaraa hyödyntävää pulssinleveysmodulaatiota käyttäen
jokaiseen taajuusmuuttajaan on saatu kytkettyä kaksi magneettilaakerikäämitys-
tä. Tällöin yksittäinen taajuusmuuttaja toteuttaa aina kahden samalla akselilla vai-
kuttavan vastakkain sijoitetun käämityksen virtasäädön.
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~
~
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~
~

UDC+

UDC–

UDC+

UDC–

~
~

AC-syöttö

~
~

UDC+

UDC–

UDC+

UDC–

AC-syöttö

~
~

±Xd ±Yd ±Xn ±Yn ±Z

Kuva 4.2. Magneettilaakerikäämien kytkentä taajuusmuuttajiin, sekä taajuusmuuttajien
tehonsyötön kytkentä.

PC-laitteistopohjalla toimiva mallipohjaiseen mallinnukseen pohjautuva MATLAB
Simulink PC-ohjelmisto mahdollistaa säätöalgoritmien nopean kehitystyön ja to-
dentamisen yhdessä todellisesta elektromekaanisesta järjestelmästä muodostetuin
simulointimallein. Mallipohjaisuuden avulla voidaan järjestelmä suunnitella, to-
teuttaa ja testata osakokonaisuuksina. Kun todellista säätöjärjestelmää kuvaavan
Simulink-mallin toiminta on todennettu offline-simuloinnein, voidaan dSPACE-
reaaliaikajärjestelmän mahdollistamana siirtyä Simulink-simulointimallista suo-
raan automatisoituna C-kieliseen reaaliaikatoteutukseen. Vastaavasti Xilinxin to-
teuttamat Simulink yhteensopivat FPGA-kehitystyökalut mahdollistavat uudel-
leenohjelmoitavaan digitaalilogiikkaan perustuvien algoritmien kehittämisen ja
simuloimisen Simulink-ympäristössä rinnakkain muiden mallien kanssa. Myös
FPGA-piiritoteutus on siirrettävissä mallipohjaisesta toteutuksesta suoraan auto-
matisoituna FPGA-piirillä todellisessa ympäristössä reaaliaikaisesti suoritettavak-
si rautakuvaukseksi.

dSPACE järjestelmän tarjoamien digitaalisten sekä analogisten liityntöjen avul-
la voidaan säätimen toiminta todentaa reaaliajassa kytkettynä todelliseen toimi-
laitteeseen. Kun säätöjärjestelmän toiminta on todennettu dSPACE-alustalla, voi-
daan kehitystyötä jatkaa siirtämällä osakokonaisuuksia FPGA-alustalla suoritetta-
vaksi lähestyen yhden mikropiirin käsittävää säätöjärjestelmäratkaisua. dSPACE-
järjestelmällä on mahdollista päästä käytännöllisesti aina n. 20-50 µs säädön jak-
sonaikoihin riippuen mallin monimutkaisuudesta sekä liityntöjen määrästä. FP-
GA-alustalla on vastaavasti luonnollista toteuttaa nanosekuntiluokassa toimivien
säätöjärjestelmän laitteistoläheisten osien, kuten esimerkiksi tehokytkimiä ohjaa-
van pulssinleveysmodulaation toteutus.
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FPGA-piirien sekä kehitysympäristön ominaisuuksien kehityksen myötä myös
liukulukulaskuihin perustuvien säätimien toteutus on suoraviivaistunut FPGA-
alustalla. Yleisimpien aritmeettisten laskutoimitusten rautakuvaustoteutukset löy-
tyvät valmiina hyödynnettäväksi (Xilinx 2012a) ja työkalut mahdollistavat algorit-
mien osakokonaisuuksien toteuttamisen suoraan myös mm. C, C++ ja System C
-kielillä kuvattuna (Xilinx 2013). Suorituskykyä vaativat monikanavaiset MIMO-
säädinjärjestelmät (Multiple-Input and Multiple-Output) soveltuvat hyvin toteu-
tettavaksi FPGA-piireillä saavutettavaa laskutoimitusten rinnakkaisuutta hyödyn-
täen. FPGA-piirin avulla on mahdollista toteuttaa koko järjestelmä yhden fyysi-
sen mikropiirin avulla, sisältäen haluttaessa suorituskykyisiäkin prosessoriytimiä
ohjelmakoodin sekä käyttöliittymän suorittamiseksi.

4.1 Rajapinta ylempään ohjausjärjestelmään

Tiedonsiirtoyhteys virtasäädöstä vastaavan FPGA-kehitysalustan ja paikkasäätöä
sekä käyttöliittymää toteuttavan dSPACE-laitteiston välillä on toteutettu optise-
na sarjaliityntänä kuvan 4.3 lohkokaavioesityksen mukaisesti. dSPACE-laitteis-
ton FPGA-kortin toteuttaessa ainoastaan rinnakkaisliityntää hyödynnettiin erillis-
tä Xilinx ML506 FPGA-kehitysalustaa sovittamaan rinnakkainen tietovirta suur-
nopeussarjaliikenteeksi valokuituun. Hyötydata sidottiin 48 bitin kehykseksi yh-
dessä osoitteen ja tarkisteavaimen kanssa kuvan 4.4 mukaisesti.

2x 12+1 bit I/O
+ 100MHz kello

~800Mb/s

dSPACE Expansion Box

FPGA-kortti
(DS5304, Virtex-5 SX95)

Digitaali I/O
3.3V

dSPACE
PHS-väylä

Xilinx 
Aurora 
IP Core

FPGA-kehitysalusta
(Xilinx ML506, Virtex-5)

Rinnkkais- /
sarjamuunnin

Xilinx 
Aurora 
IP Core

FPGA-kehitysalusta
(Xilinx KC705, Kintex-7)

Virtasäätö & 
taajuusmuuttajaohjaus

Valokuitu-
liityntä

(1.25 Gbps)

VirtasäätöTiedonsiirtoPaikkasäätö

Kuva 4.3. Lohkokaaviokuvaus virtasäädöstä vastaavan FPGA-kehitysalustan ja paikka-
säädöstä vastaavan dSPACE-laitteiston välisestä tiedonsiirtoyhteydestä.

Data (32bit) Osoite (8bit) CRC (8bit)

48bit kehys

12bit 12bit 12bit12bit

MSBLSB

Kuva 4.4. Tiedonsiirtoyhteyden datasta, osoitteesta ja CRC-tarkisteavaimesta (Cyclic Re-
dundancy Check) muodostuva kehysrakenne.
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Sarjamuunnon suorittava Xilinx ML506 FPGA-alusta kellotetaan dSPACE-järjes-
telmän FPGA-kortin tahdistamana jolloin piirit jakavat saman kellotason, eikä
sovituksista eri kellotasojen välillä tarvitse huolehtia. 13 bittiä leveässä rinnak-
kaisliitynnässä yksi bittinen synkronointisignaali ajoittaa kehyksen alun ja 48 bi-
tin kehys saadaan tällöin siirrettyä neljän kellojakson aikana 12 bitillä ilmaistu-
na. Xilinxin vapaasti lisensoima Aurora rautakuvaustoteutus (Xilinx 2012b) yh-
dessä FPGA-piiriin sisäänrakennetun suurnopeus lähetin-vastaanottopiirin sekä
SFP (Small Form-factor Pluggable) yhteensopivan kuitulähettimen kanssa toteut-
taa sarjaliitynnän OSI-mallin (Open Systems Interconnection) fyysistä ja siirtoker-
rosta vastaavat toiminnallisuudet.

Kehyksen osoite noudattaa dSPACE-järjestelmän tarjoamien Simulink-kommuni-
kointilohkojen toteutusta tiedonsiirrolle reaaliaikaprosessorin ja FPGA-kortin vä-
lillä. dSPACE-järjestelmän Simulink-lohkoissa on käytettävissä 128 osoitetta 32
bittiselle datalle sekä lähetykseen että vastaanottoon. Tällöin haluttaessa kom-
munikoida valokuituyhteyden ylitse dSPACE-järjestelmän FPGA-kortin tehtäväk-
si jää vain uudelleenohjata Simulink-mallista tuleva liikenne osoitetieto säilyttäen
prosessorilta valokuituun ja takaisin valokuidusta prosessorille. Toteutus on näin
toteutettuna dSPACE-järjestelmän Simulink-lohkoja käyttävälle läpinäkyvä, eikä
erillistä osoitenumerointia tarvita.

Tiedonsiirtokehyksen tarkisteavaimen avulla voidaan siirtokanavan virheet ha-
vainnoida, muttei korjata. Virheellinen paketti hylätään, eikä tiedonsiirtokanaval-
la toteuteta pakettien perille pääsyn varmistusta tai uudelleenlähetystä. Optisen
linkin aiheuttama viive kuljetettavaan kehykseen on 1.05 µs ja huojunta ±75 ns
mitattuna FPGA-piirien sisäisen logiikan väliltä 2 m valokuidulla.

4.2 Virtasäätäjän toteutus

Mittauksien ja käämikohtaisen virtaohjeen perusteella jänniteohjeen luova virta-
säädin toteutettiin luvussa 2 esitetyn rakenteen mukaisesti. Toteutuksessa hyö-
dynnetään FPGA-piirien kehitysympäristön Simulink yhteensopivilla työkaluilla
luotuja kuvien 4.5 ja 4.6 lohkototeutuksia. Laskenta ja säädinparametrit käsitellään
IEEE 754 -standardin mukaisina yksinkertaisen tarkkuuden 32 bitin liukulukuina.
AD-muuntimen mittauksien arvoja kuvaavat 12 bittiset kokonaisluvut muunne-
taan skaalauskertoimien mukaisesti liukuluvuiksi vastaamaan reaaliarvoaan. Vir-
tasäätimen toteutuksen aiheuttama viive virtaohjetulosta lähdön jänniteohjeeseen
on 0.185 µs.
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Kuva 4.5. Simulink-työkaluin toteutettu virtasäätimen FPGA-rautakuvaus.

Kuva 4.6. Virtasäätimen hyödyntämän erosuureen laskennan FPGA-rautakuvaus
Simulink-työkaluin toteutettuna.

4.3 Mittaukset

Taajuusmuuttajassa on toteutettu kuvan 4.7 mukaisesti kaikkien kolmen moot-
torivaiheen virranmittaus, välipiirin jännitteen mittaus sekä tehokytkinmoduulin
lämpötilan mittaus. Lisäksi moottorin vaihejännitteiden tilatieto on saatavissa yk-
sibittisenä arvona ilmaisten onko vaiheen jännite suurempi vai pienempi kuin
puolet välipiirin jännitteestä.

Muuttajan näytteenotto on toteutettu yhdellä mittauskanavia multipleksaavalla 12
bittisellä AD-muuntimella. Multipleksauksesta johtuen eri vaiheiden virtojen yh-
täaikainen mittaus ei ole mahdollista, joka vaikeuttaa mittausajankohdan tahdis-
tusta. Yhden kanavan näytteistäminen kestää 2 µs AD-muuntimen korkeimmalla
kellotaajuudella. Jatkuvaa mittausta käytettäessä AD-muuntimen suurin näytteis-
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UDC-

UDC+

R-

R+

U1
V1
W1

Tc iu,v,wuDC

NTC-
termistori

U2
V2
W2

V

Kuva 4.7. Kytkentäkaavio taajuusmuuttajan toteuttamasta pääpiiristä sekä mittauksista.

tystaajuus on 500 kSPS, joka jakaantuu mitattavien kanavien kesken riippuen käy-
tetyn ohjauslogiikan toteutuksesta. AD-muuntimen virranmittauskanavia edeltää
noin 20 µs aikavakiolla varustettu analoginen RC-suodin. Suotimen aikavakion pe-
rusteella lasketuksi kaistanleveydeksi saadaan 8 kHz. Taulukossa 4.3 on eroteltu
toteutettujen mittauksien erottelutarkkuus, mittausalue sekä näytteistystaajuus.

Taulukko 4.1. Taajuusmuuttajan toteuttamat mittaukset, niiden erottelutarkkuudet sekä
näytteistystaajuudet.

Mitattava suure Erottelutarkkuus Mittausalue Näytteistystaajuus

3x Vaihevirta Iu,v,w 48.8 mA (12bit) ±100 A 130 kSPS

Välipiirin jännite Udc 224 mV (12bit) 0–1000 V 65 kSPS

Kytkinmoduulin lämpötila Tc 12 bit -10–150◦C 16 kSPS

4.4 Pulssinleveysmodulaatio

Kolmivaiheista kuvan 3.6 mukaista kytkinsiltaa hyödyntävä pulssinleveysmodu-
laattori vastaa kahden käämin ylitse vallitsevien jännitepulssien muodostukses-
ta. Modulaattorin perusrakenne paikkasäätimeltä tulevista jänniteohjeista lähte-
viin kytkinohjeisiin on esitetty kuvassa 4.8. Suhteuttamalla jänniteohjeet välipii-
rin jännitetasoon saadaan suhteelliset pulssisuhteet jolloin välipiirin mahdolli-
sella jännitetason vaihtelulla ei ole vaikutusta kytkentäjakson ajalta keskiarvos-
tettuun lähtöjännitteen suuruuteen. Kertomalla pulssisuhde FPGA-piirin kello-
jaksoissa mitatulla kytkentäjakson pituudella saadaan lopullinen pulssinleveys
FPGA-piirin kellojaksoissa kokonaislukuna ilmaistuna. Tällöin käytetyllä digitaa-
lilogiikan 200 MHz kellotaajuudella pulssinleveysmodulaation tarkkuudeksi muo-
dostuu 5 ns.
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Jännitemittaus UDC

[V]

Jänniteohje Uref (L1)
[V]

Jänniteohje Uref (L2)
[V]

÷

÷ ×

×
Kytkennän jaksonaika 

[kellojaksoa]

Pulssisuhde (L1) 
[%]

Pulssisuhde (L2)
[%]

Pulssinleveys-
modulaatio / 
aikajaksotus

Pulssinleveys (L1)
[kellojaksoa]

Pulssinleveys (L2) 
[kellojaksoa]

Kytkentä-
taulu

Jännitevektori (L1) 
[+1/0/-1]

Jännitevektori (L2) 
[+1/0/-1]

Kytkinohje (U) [1/0]

Kytkinohje (V) [1/0]

Kytkinohje (W) [1/0]

Kuva 4.8. Pulssinleveysmodulaation toteutus lohkokaavioesityksenä.

Pyydettyjen pulssinleveyksien perusteella modulaattori muodostaa kytkentäjak-
solle ajoitetut vaihekohtaiset yksikköjännitevektorit, jotka kuvan 3.8 kytkentätau-
lun avustuksella muunnetaan todellisiksi kytkinohjeiksi. Kuvan 4.9 kohdassa a
on havainnollistettu modulaattorin luomia käämien ylitse vaikuttavia lähtöjännit-
teitä vastakkaismerkkisillä jänniteohjeilla. Haluttua ulostulojännitettä vastaavien
jänniteohjeiden ollessa saman merkkiset kuvan 4.9 kohdan b tapauksessa pulssin-
leveysmodulaattori joutuu aikajaksottamaan pulssit kytkentäjaksolle. Käämien ja-
kaessa tehokytkinsillan keskimmäisen haaran kytkinasennot eivät kytkentätaulun
mukaisesti mahdollista saman merkkisen lähtöjännitteen muodostamista molem-
pien käämityksien ylitse samanaikaisesti .

Samanmerkkisten jännitepulssien yhteenlasketun pituuden ollessa yli kytkentä-
jakson pituuden aloitetaan lyhyemmällä pulssilla. Jos lyhyemmänkin pulssin pi-
tuudeksi muodostuu yli 50% kytkentäjaksosta saturoituu modulaattori ja siirry-
tään kytkentäjakson puolivälissä pakotettuna toisen kanavan pulssin muodostuk-
seen. Kytkentäjaksot ovat tahdistettu AD-muuntimen näytteistystaajuuteen ja kyt-
kentäjaksojen pituus määräytyy AD-muuntimen 7.68 us mittausjakson kokonais-
lukukertana.

Tehokytkimien ohjauksella on tyypillisesti rajallinen ohjauspulssin minimipituus
ja siten erittäin lyhyistä ohjauspulsseista seuraa suojauksien laukeaminen. Tästä
syystä pulssinleveysmodulaation pitää estää alle määritellyn minimipulssin pituu-
den jäävien pulssien syntyminen. Pulssinleveyden rajoittamisesta aiheutuu epä-
lineaarisuutta erittäin pienillä ja vastaavasti välipiirin jännitetason läheisyydes-
sä olevilla jänniteohjeilla. Kytkentälogiikka ottaa kuitenkin tämän pyöristysvir-
heen huomioon ja lisää sen seuraavaan kytkentäjaksoon, jolloin virheestä aiheutu-
va epälineaarisuus tasoittuu useamman kytkentäjakson ajalla keskiarvostettuna.
Kytkennän suoja-ajasta sekä mahdollisista muista epäideaalisuuksista, kuten te-
hokytkimien epäsymmetrisistä nousu- ja laskuajoista johtuvia epälineaarisuuksia
ei kytkentälogiikassa tai jänniteohjeiden laskennassa ole huomioitu.
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UL1

UL2

tsw

ADC-
näytteistys

[+ -] [0 -] [0 0] [UL1, UL2]

(a)

UL1

UL2

tsw

ADC-
näytteistys

[+ 0] [0 +] [UL1, UL2]

(b)

Kuva 4.9. Pulssinleveysmodulaation muodostamat kahden kanavan lähtöjännitteet kyt-
kentäjakson ajalta vastakkaismerkkisillä jänniteohjeilla (a) sekä samanmerkkisillä jänni-
teohjeilla (b).

Molempien ohjattavien kanavien ollessa lepotilassa voidaan lähtöjännitteen nolla-
vektorina hyödyntää kolmen vaiheen kytkimien tilaa jossa kaikki ylimmät kytki-
met johtavat tai vastaavasti kaikki alemmat kytkimet johtavat. Kahden ylimmän
kytkimen ollessa johtavina kolmesta on kytkentähäviöiden kannalta edullisempaa
siirtyä ylempien kytkimien johtavaan tilaan yhden kytkimen asentoa vaihtamalla
kuin alempien kytkimien johtavaan tilaan kahden kytkimen tilaan vaikuttamal-
la. Tämänkaltainen kytkentälogiikka jakaa kytkinsillan kuormitusta tasaisemmin
kaikille kytkinsillan kytkimille. Kuitenkin molempia nollavektoreita käytettäes-
sä aiheutetaan suuremmat yhteismuotoiset jännitevaihtelut käämityksille, jonka
seurauksena myös maata vasten vaikuttavien hajakapasitanssien kautta kulkevien
häiriövirtojen lisääntyminen kytkentähetkillä oli nähtävissä virranmittauksissa.

Virranmittauksen häiriösietoisuutta olisi mahdollista parantaa ajoittamalla vir-
ranmittaushetket pulssinleveysmodulaation kanssa niin, ettei mittauksia suorite-
ta kytkentähetkien läheisyydessä. Tätä muutosta ei kuitenkaan työn aikarajojen
puitteissa lähdetty laitteistoon tekemään. Lisäksi kytkentälogiikan sekä pulssin-
muodostuksen eri variaatioita ja niiden vaikutusta kytkinsillan häviöihin arvioi-
tiin vain hyvin pintapuolisesti suunnittelun aikaisia valintoja tehdessä. Pyrittäes-
sä suorituskykyiseen toteutukseen tulisi näihin yksityiskohtiin keskittyä mahdol-
lisessa laitteiston jatkokehityksessä tarkemmin.
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4.5 Järjestelmän viiveanalyysi

Yhteenvetona kuvaan 4.10 on koottu säätöjärjestelmän eri osien aiheuttamat vii-
veet sekä FPGA-piirin sisäisen kellon ominaisuudet ylittävä huojunta. Virtasää-
dön FPGA-piirin ohjelmoitavaan digitaalilogiikkaan perustuva ratkaisu on viisika-
navaisenakin rinnakkaisen toteutuksensa ansiosta laskentaviiveiltään nopea. Las-
kentaviivettä uuden mittaustuloksen saapumisesta kytkinlähtöjen muutokseen on
500ns.

dSPACE
(10kHz)

<100µs viive
~10µs huojunta 

ulostuloissa

Optinen 
tiedonsiirto

~1µs viive
+/- 75ns 
huojunta

Virtamittaus

1.655µs viive 

Virtasäädin

0.185µs viive

3-vaiheinen 
modulaattori

0.315µs viive

Epä-synkroninen
modulointi 

(20kHz)

25µs viive
+/- 25µs huojunta

IGBT 
kytkentä-

& 
ohjausviive

~100-500ns 
viive

Kytkennän 
suoja-aika

~1us viive

Virtaohjeet

Mittaukset

Kuva 4.10. Analyysi järjestelmän eri komponenttien aiheuttamista viiveistä.
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5 Simulointi- ja mittaustulokset

5.1 Virtasäätäjän askelvaste ja modulaattorin toiminta

Virtasäätäjän sekä kolmivaiheisen pulssinleveysmodulaation toiminta todennet-
tiin simuloimalla Simulink-ympäristössä. Virtasäätäjän ja pulssinleveysmodulaa-
tion simulointimalli toteutettuna Simulink-yhteensopivilla Xilinx System Genera-
tor -lohkoilla vastaa lopullista FPGA-piirin rautatoteutusta. Modulaation ja sää-
timen simulointitoteutus mallintaa AD-muunnoksen aiheuttamat viiveet ja nu-
meeriset tarkkuusrajoitteet. Lisäksi tehokytkimien ohjauspulssien pituusrajoitteet
on huomioitu. Kytkinsillan kytkennän suoja-aikojen mallinnusta simulointimalli
ei pidä sisällään. Sähköinen simulointimalli toteutettiin Plexim PLECS -ohjelmis-
ton tarjoamilla Simulink-lohkoilla. Kytkinsilta mallinnettiin ideaalisilla kytkimil-
lä sekä kuorma yksinkertaisena induktanssin ja resistanssin sarjaankytkentänä.
Virtasäätimen myötähaaran vahvistuskerroin Gff asetettiin vastaamaan kuorman
tasavirtaresistanssia.

Kuvissa 5.1 ja 5.2 on nähtävissä simulointitulokset kahden käämin virralle sekä
käämien ylitse vaikuttavalle jännitteelle askelmuotoisella virtaohjeella. Käämien
kytkentä taajuusmuuttajaan noudattaa kuvan 3.6 mukaista kytkentää. Kuvassa 5.1
on simuloitu askelvaste kahden käämin esimagnetointivirran suhteen eromuotoi-
sella virtaohjeen askelmuutoksella, kun taas kuvassa 5.2 on käytössä kahden kää-
min esimagnetointivirran suhteen yhteismuotoinen virtaohjeen askelmuutos.

Kuvien käämien ylitse vaikuttavista jännitteistä on huomioitavissa eroavaisuut-
ta yhteis- ja eromuotoisten virtaohjeiden suhteen. Käytettäessä yhteismuotoista
virtaohjetta pulssinleveysmodulaatio joutuu aikajaksottamaan käämien ylitse vai-
kuttavia jännitteitä, kun taas eromuotoisella virtaohjeella käämien vuon ja siten
virran muutos on mahdollista samanaikaisesti. Dynamiikan rajoittumista ei kui-
tenkaan tapahdu käytetyillä säädinparametreilla välipiirin jännitteen suuruuden
estäessä vaihtosuuntaajan kyllästymisen aikajaksotuksesta huolimatta.

Virran vahvistuskertoimella Gp = 14 saavutettava virran nousuaika yhtälöiden 2.6
ja 2.7 mukaisesti on n. 0.7 ms, joka vastaa virtasäädön n. 520 Hz kaistanleveyttä.
Kuvan 5.1 virtojen nousu- ja laskuaikojen perusteella voidaan todeta simulointitu-
loksen vastaavan laskennallisesti saatua nousuaikaa. Lanton (1999) esittämän kri-
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Kuva 5.1. Virtasäätäjän simuloitu askelvaste ja käämien vaihejännitteet eromuotoisella vir-
taohjeella hyödynnettäessä kolmivaiheista täyssiltaa. Kuorman induktanssi 4.3 mH, kuor-
man resistanssi 0.14 Ω, välipiirin jännite 50 V, kytkentätaajuus 10 kHz sekä virtasäätäjän
vahvistus 14.
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Kuva 5.2. Virtasäätäjän simuloitu askelvaste ja käämien vaihejännitteet yhteismuotoisel-
la virtaohjeella hyödynnettäessä kolmivaiheista täyssiltaa. Kuorman induktanssi 4.3 mH,
kuorman resistanssi 0.14Ω, välipiirin jännite 50 V, kytkentätaajuus 10 kHz sekä virtasää-
täjän vahvistus 14.
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teerin mukaisesti, jossa virtasäädön kaistanleveys tulisi olla vähintään seitsemän
kertaa paikkasäädön kaistanleveyttä suurempi, saavutettaisiin virran simuloidun
nousuajan perusteella n. 75 Hz paikkasäädön kaistanleveys.

Virran askelvasteessa ei ole havaittavissa ei toivottua ylitystä, eikä myöskään kyt-
kentäjaksoon kuulumatonta värähtelyä jatkuvassa tilassa. Virran värettä rajoittaa
tehokytkimen ohjauksen ja siten lähtöjännitteen rajallinen minimipulssin pituus.
Kuvista voidaan havaita että jännitepulssi luodaan jatkuvassa tilassa noin joka toi-
nen tai neljäs kytkentäjakso riippuen käämin virtatason mukaisten resistiivisten
jännitehäviöiden suuuruudesta.

5.2 Vaihtosuuntaajan rakennevaihtoehtojen vaikutus virtasäätöön

Eri vaihtosuuntaajan rakennevaihtoehtojen vaikutusta säädettyyn virtaan tarkas-
teltiin simuloimalla kuvan 3.3 mukaista H-siltaa hyödyntävää vaihtosuuntaajaa
sekä kuvan 3.6 mukaista kolmivaiheista täyssiltaa hyödyntävää vaihtosuuntaa-
jaa. Lisäksi simulointituloksia verrattiin koelaitteistolla tehtyihin virtasäädettyä
keinokuormaa hyödyntäviin mittauksiin. Mittauksissa hyödynnettiin Rohde &
Schwartz RTO1014 -oskilloskooppia yhdessä Tektronix TCP202 -virta-anturin kans-
sa. Käytetyn mittauslaitteiston tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä A.

Kuvan 5.3 mukaisesti aikatasossa tarkasteltaessa eri rakennevaihtoehtojen väliltä
on vaikea havannoida selkeitä eroja. Todellisen laitteiston keinokuormalla mitattu
virta tuo mukanaan järjestelmän hajasuureista sekä mittausteknisistä syistä aiheu-
tuvan dU/dt lähtöisen kytkentähetkillä tapahtuvan virran väreen. Lisäksi todel-
lisen laitteiston kuorman resistanssista ja taajuusmuuttajan sisäisestä rakenteesta
aiheutuvat jännitehäviöt ovat simuloituja pelkästään kuorman mitattuun tasavir-
taresistanssiin perustuvia jännitehäviöitä suuremmat.

Erojen tarkastelu konkretisoituu kun tarkastelu suoritetaan taajuustasossa. Ku-
vassa 5.4 on esitetty 11 ensimäisen yliaallon suhteellinen voimakkuus perustaa-
juuteen nähden. Simulointien perusteella H-sillan ja kolmivaihesillan välillä on
eroavaisuutta havaittavissa, mutta simuloimalla saatujen tulosten erojen suuruus-
luokka suhteessa todellisiin mittauksiin pohjautuvien tuloksien voimakkuuteen
verrattuna on hyvin pieni. Simuloitujen tuloksien ja mittauksien avulla saatujen
tuloksien välinen yliaaltojen voimakkuuksien ero on dekadia suurempi kuin si-
muloimalla rakennevaihtoehtojen välillä havaitut erot.
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Kuva 5.3. Simuloidut sekä kolmivaiheista täyssiltaa hyödyntävällä vaihtosuuntaajalla mi-
tatut kuormavirrat 50 Hz sinimuotoisella virtaohjeella aikatasossa. Kuorman induktanssi
4.3 mH, kuorman resistanssi 0.14 Ω, välipiirin jännite 100 V, kytkentätaajuus 16.3 kHz sekä
virtasäätäjän vahvistus 14.

Ero simulointien ja koelaitteistolla tehtyjen mittauksien välille selittynee todellisen
laitteiston epälineaarisuuksilla. Mahdollisia syitä epälineaarisuuksille ovat kuor-
man magneettipiirin epälineaarisuus, taajuusmuuttajan virtasäädön takaisinkyt-
kentänä käyttämän hall-ilmiöön perustuvan virta-anturin epälineaarisuus, virran-
mittauksen ajoituksen ja häiriönsiedon ongelmat, kytkinkomponenttien nousu- ja
laskuaikojen suhteen epäsymmetriset viiveet, kytkinkomponenttien jännitehäviöt
sekä kytkennän suoja-ajan vaikutukset. Minimipulssinpituuden rajoitteista sekä
välipiirin jännitteen vaihtelusta aiheutuvat epälineaarisuudet on huomioitu puls-
sinleveysmodulaation toteutuksessa ja ilmiöiden vaikutus pitäisi siten kumoutua.

5.3 Virtasäädön dynaamiset ominaisuudet

Virtasäädön taajuusvaste mitattiin dSPACE-laitteiston avulla automatisoituna kei-
nokuormalla. Automatisoidut mittaukset mahdollistavat todellisen järjestelmän
nopean identifioinnin useassakin mittapisteessä sekä säädinparametrien vaiku-
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Kuva 5.4. Simuloidut sekä kolmivaiheista täyssiltaa hyödyntävällä vaihtosuuntaajalla syö-
tettyjen kahden käämin L1 ja L2 mitatut kuormavirrat 50 Hz sinimuotoisella virtaohjeella
taajuustasossa. Kuorman induktanssi 4.3 mH, kuorman resistanssi 0.14 Ω, välipiirin jän-
nite 100 V, kytkentätaajuus 16.3 kHz sekä virtasäätäjän vahvistus 14.

tus säädetyn järjestelmän dynamiikkaan on mahdollista todentaa suoraviivaisesti.
Mittauksissa hyödynnettiin dSPACE-laitteiston DS2004 AD-muunninkorttia yh-
dessä Fluke 80i-110s -virta-anturin kanssa.

Taajuus- ja vaihevaste mitattiin kolmella eri virtasäädön vahvistuskertoimen ar-
volla ja tulokset ovat esitetty kuvassa 5.5. Vahvistuskertoimia vastaavat yhtälön 2.6
mukaisesti lasketut virtasäädön kaistanleveydet -3 dB vahvistusrajalla ovat 259 Hz,
518 Hz ja 1110 Hz. Mitatut 200 Hz, 480 Hz ja 1680 Hz kaistanleveydet vastaavat
laskennallisesti saatujen kaistanleveyksien suuruusluokkaa. Pienemmillä vahvis-
tuksilla järjestelmän mitattu kaistanleveys on n. 50 Hz pienempi kuin laskennalli-
sesti saavutettu tulos. Vahvistuskertoimen 30 mitattu laskennallista kaistanleveyt-
tä 570 Hz suurempi rajataajuus selittynee keinokuorman induktanssin pienenemi-
sellä taajuutta kasvatettaessa. Laskennallisissa tuloksissa käytetty keinokuorman
nimellinen 4.3 mH induktanssi oli määritetty 100 Hz mittaustaajuudella.

Kuvassa 5.6 on havainnollistettu käytännön mittauksin kolmivaiheista täyssiltaa
hyödyntävän vaihtosuuntaajan dynamiikan rajoittuminen käytettäessä yhteismuo-
toista virtaohjetta. Kahdella vastakkaisvaiheisilla virtaohjeilla syötetyllä keinokuor-
malla virtasäädön kaistanleveydeksi mitattiin 825 Hz ja vastaavasti samanvaihei-
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Kuva 5.5. Virtasäädön mitattu taajuus- ja vaihevaste eri virtasäätäjän vahvistuskertomilla
kolmivaiheista täyssiltaa hyödyntävällä vaihtosuuntaajalla. Kuormana 4.3 mH keinokuor-
ma 100 V välipiirin jännitteellä.

silla virtaohjeilla 639 Hz. Ero on sitä suurempi, mitä enemmän käytetty välipiirin
jännite rajoittaa järjestelmän dynamiikkaa suhteessa virtasäädön vahvistuskertoi-
men rajaamaan kaistanleveyteen nähden.

Virtasäädön vahvistuskertoimen, välipiirin jännitteen sekä kytkentätaajuuden vai-
kutusta säädetyn virran yliaaltojen voimakkuuteen voidaan analysoida kuvas-
sa 5.7 esitettyjen mittaustuloksien avulla. Mittauksissa hyödynnettiin Rohde &
Schwartz RTO1014 -oskilloskooppia yhdessä Tektronix TCP202 -virta-anturin kans-
sa. Korkeamman välipiirin jännitteen vaikutus säädetyn virran säröön on nähtä-
vissä toisen harmonisen voimakkuuden lähes kaksinkertaistumisena nostettaessa
välipiirin jännite 100 voltista 300 volttiin. Korkeampi välipiirin jännite kasvattaa
virran nousunopeutta ja tyypillisesti kasvattaa du/dt-ilmiöistä aiheutuvia virta-
mittaukseen vaikuttavia häiriöitä vaikeuttaen virtasäädön toimintaa. Vahvistus-
kertoimen kasvattaminen taas mittaustuloksien perusteella pienentää virran säröä
heikentäen selkeästi 2., 3., 4., 5., 7. ja 9. harmonisen voimakkuutta.

Sen sijaan kytkentätaajuuden korottaminen kasvattaa toisen ja kolmannen har-
monisen voimakkuutta. Särön lisääntymisen syyn selvittämiseksi vaadittaisiin li-
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Kuva 5.6. Yhteismuotoisen- ja eromuotoisen virtaohjeen ero mitattuun virtasäädön
taajuus- ja vaihevasteeseen kolmivaiheista täyssiltaa hyödyntävällä vaihtosuuntaajalla.
Kuormana 4.3 mH keinokuorma 100 V välipiirin jännitteellä.

sämittauksia, mutta oletettavasti syynä on takaisinkytkentänä käytettävän virran-
mittauksen ongelmat. Kytkentätaajuutta pienennettäessä kytkentäjakson pituus
kasvaa ja kun jännitepulssi luodaan aina kytkentäjakson alussa jää pidemmällä
kytkentäjaksolla enemmän aikaa jakson loppuun virran vakauttamiseksi tehokyt-
kimien tilamuutoksien jälkeen. Kun lisäksi virranmittaus painottaa kytkentäjak-
son lopun mittauksia saavutetaan pidemmällä kytkentäjaksolla luotettavammat
mittaukset. Koelaitteiston järjestelmäsuunnittelun alkumetreillä tehdyt valinnat
kytkentäjakson ja jännitepulssien muodostuksesta sekä mittauksien ajoituksesta
onkin syytä kyseenalaistaa häiriösietoisempien mittauksien saavuttamiseksi. Toi-
nen syy kasvaneelle särölle kytkentätaajuutta kasvattaessa voisi olla kuorman in-
duktanssin pienuudesta seuraavien erittäin lyhyiden jännitepulssien epälineaari-
suus suhteessa kytkentätaajuutta pienennettäessä saavutettaviin pidempiin jänni-
tepulsseihin.

Välipiirin jännitteen vaihtelut voivat aiheuttaa myös säädetyn virran värettä jos
välipiirin jännitetason vaihtelua ei oteta säädössä huomioon. Käytetyssä pulssin-
leveysmodulaatiossa välipiirin jännite mitataan ja pulssin leveys lasketaan mita-
tun jännitetason ja jänniteohjeen suhteesta. Säädön kyky kumota välipiirissä ta-
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Kuva 5.7. Säädetyn virran mitattu yliaaltojakauma kolmivaiheista täyssiltaa hyödyntäväl-
lä vaihtosuuntaajalla eri välipiirin jännitteillä, kytkentätaajuuksilla sekä virtasäädön vah-
vistuskertoimilla. Kuormana 4.3 mH keinokuorma 100 V välipiirin jännitteellä ja 16.3 kHz
kytkentätaajuudella ellei toisin mainittu.

pahtuvat jännitevaihtelut todennettiin mittaamalla dSPACE-laitteiston avulla au-
tomatisoituna välipiirin jännite sekä säädetty virta eri virtaohjeen taajuuksilla ja
analysoimalla mittaustuloksia taajuustasossa virtaohjeen taajuuden funktiona ku-
vien 5.8 ja 5.9 mukaisesti.

Välipiirin jännitteen taajuussisällöstä voidaan havaita taajuusmuuttajan kolmivai-
heisen tasasuuntaussillan synnyttämät 100 Hz ja 300 Hz taajuudet, jotka vastaa-
vat sähköverkon 50 Hz toista ja kuudetta harmonista yliaaltoa. Lisäksi jännittees-
sä on nähtävissä säädetyn kuormavirran herätetaajuuden 2. harmonisen yliaallon
mukainen väre. Jännitevaihtelut ovat kuitenkin voimakkuudeltaan vain sadoissa
millivolteissa, joten taajuusmuuttajan välipiirin kondensaattorit suodattavat käyte-
tyllä kuormituksella hyvin jännitevaihtelua. Tarkastelemalla vastaavasti säädetyn
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Kuva 5.8. Mitattu välipiirin jännitteen taajuussisältö sinimuotoisella virtaohjeella eri he-
rätetaajuuksilla. Kuormana 4.3 mH keinokuorma 100 V välipiirin jännitteellä, 16.3 kHz
kytkentätaajuudella sekä käytetty virtaohjeen amplitudi 3 A ja esimagnetointivirta 4 A.
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Kuva 5.9. Mitattu säädetyn virran taajuussisältö sinimuotoisella virtaohjeella eri heräte-
taajuuksilla. Kuormana 4.3 mH keinokuorma 100 V välipiirin jännitteellä, 16.3 kHz kyt-
kentätaajuudella sekä käytetty virtaohjeen amplitudi 3A ja esimagnetointivirta 4 A.
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virran taajuussisältöä voidaan havaita ettei välipiirin jännitteessä näkyviä 100 Hz
ja 300 Hz taajuussisältöä ole havaittavissa. Lisäksi säädetyn virran taajuussisältö
pitää sisällään ainoastaan perustaajuuden harmonisia yliaaltoja, eikä kiinteätaa-
juuksista virran värettä esiinny joka voisi aiheuttaa paikkasäädetyn järjestelmän
mekaanista värähtelyä.

5.4 Virtasäädön toiminta paikkasäädettynä

Lopullinen varmennus taajuusmuuttajan hyödynnettävyydestä magneettilaakeri-
käämin virtalähteenä on onnistunut magneettilaakereilla varustetun oikosulku-
moottorin 250 kiloisen roottorin leijuttaminen paikallaan viiden vapausasteen suh-
teen paikkasäädettynä. Kuvassa 5.10 on esitetty taajuusmuuttajan virtasäädön käyt-
tämä virtamittaus sekä paikkasäädön takaisinkytkentänä käyttämä roottorin pai-
kanmittaus aika- ja taajuustasossa yhden vapausasteen suhteen. Mitattu virta on
25 mH nimellisinduktanssin ja 0.5 Ω resistanssin omaavan radiaalilaakerin ylem-
män maan vetovoimaa vastaan voimaa tuottavan käämityksen virta.

Virranmittauksen voidaan havaita sisältävän huomattavasti kytkentätaajuuksista
värettä tehokytkimien tilojen muuttuessa. Osa kytkentähetkien virran väreestä ai-
heuttaa taajuusmuuttajan, kaapeloinnin ja kuorman hajakapasitanssien sekä ha-
jainduktanssien yhteisvaikutukset jännitteen ja virran nopeisiin vaihteluihin. Osa
väreestä taas aiheutuu itse virranmittausanturin herkkyydestä mittaamansa johti-
men nopeisiin jännitevaihteluihin.

Säädetyn virran ja paikan taajuussisältöä tarkasteltaessa voidaan havaita ettei vir-
tasäätö aiheuta paikkasäädöltä tulevan virtaohjeen ulkopuolista värettä roottorin
paikkaan. Paikanmittauksessa näkyvä n. 1460 Hz taajuussisältö on roottorin toi-
nen ominaisvärähtelytaajuus, ensimmäisen ollessa n. 490 Hz.

5.5 Taajuusmuuttajan kuormitettavuus

Taajuusmuuttajan kuormitettavuus mitattiin hyödyntämällä luvussa 3.5 tehtyjä
taulukon 3.3 mukaisia taajuusmuuttajan nimellisarvoilla laskettuja alemmalle käyt-
töjännitetasolle sovitettuja kuormituspisteitä. Mittauksessa hyödynnettiin taajuus-
muuttajan tehokytkinsillan sisäistä tehokytkinmoduulin pintalämpötilaa mittaa-
vaa anturia. Ympäristön lämpötilan mukaista kytkinmoduulin lähtölämpötilaa
verrattiin kuormituksen aikaiseen lämpötilaan, jolloin saadaan häviöistä aiheutu-
va lämpötilanmuutos jokaisella kuormituspisteellä. Kuormituksen aikainen läm-
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Kuva 5.10. Yhden magneettilaakerikäämin mitattu virta ja vastaavan akselin paikka paik-
kasäädön leijuttaessa sähkökoneen roottoria. Virta taajuusmuuttajan AD-muuntimen mit-
taamana aikatasossa, että ulkoisella virta-anturilla mitattuna taajuustasossa.

pötila mitattiin noin 15 minuutin kuormituksen jälkeen, jolloin kytkinmoduulin
lämpötilan nousua ei ollut enää havaittavissa. Kuormituksessa käytettiin 10 A te-
hollista lähtövirtaa kaikissa kolmessa vaiheessa, joka saavutettiin syöttämällä kah-
teen kuormana toimineeseen 4.3 mH käämitykseen vastakkaisvaiheinen 7.07 A
amplitudin 50 Hz ohjausvirta 8.66 A esimagnetointivirralla.

Kuormitusmittauksen tulokset on esitetty taulukossa 5.1. Mitattu lämpötilannousu
oli 11 celsiusastetta, joka vastaa taajuusmuuttajan nimellisessä 40 celsiusasteen
maksimikäyttölämpötilassa n. 51 celsiusasteen tehokytkinmoduulin pintalämpö-
tilaa. IGBT-moduulin kytkimille annettu nimellinen 25 A jatkuva virrankesto on
annettu 80 celsiusasteen kytkinmoduulin pintalämpötilassa, joten mitatuilla kuor-
mituspisteillä on vielä varaa lisähäviöihin sekä ympäristön lämpötilan kasvuun
ennen kuin on vaaraa puolijohdekytkimien lämpötilan noususta kriittisille 125
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celsiusasteen lämpötiloille. Mitoittaessa taajuusmuuttaja suhteessa käytettävään
kuormaan magneettilaakerisovelluksissa tulisi suorittaa selkeästi tarkemmat las-
kelmat todellisista kytkentähäviöistä käytetyllä pulssinleveysmodulaatiolla hyö-
dyntäen yksityiskohtaisia tietoja tehokytkinmoduulin sekä jäähdytysratkaisun omi-
naisuuksista. Käytetystä kaupallisesta tuotteesta ei kyseisiä yksityiskohtaisia tie-
toja ollut saatavilla.

Taulukko 5.1. Taajuusmuuttajan kytkinmoduulin pintalämpötiloja mitatuissa toiminta-
pisteissä.

Kytkentätaajuus,
[kHz]

Tehollinen
lähtövirta, [A]

Välipiirin
tasajännite, [V]

Lämpötila
kuormitettuna, [◦C]

Lämpötilan
muutos, [◦C]

32.6 10 250 31.0 11.6

43.4 10 150 30.1 10.7

65.1 10 150 30.9 11.5

5.6 Johtopäätökset

Simuloinneissa sekä tehdyissä mittauksissa ei tullut esille seikkoja, jotka olisivat
selkeästi rajoittaneet taajuusmuuttajan hyödynnettävyyttä tehovahvistimena mag-
neettilaakerisovelluksissa. Todenteena taajuusmuuttajan tehoelektroniikan hyödyn-
nettävyydestä sekä suorituskyvystä toimi onnistunut sähkökoneen roottorin leijut-
taminen paikkasäädettynä. Taajuusmuuttajan kolmivaiheinen tehokytkinsilta tu-
lee tehokkaasti hyödynnetyksi kytkettäessä kaksi magneettilaakerikäämiä jokaista
taajuusmuuttajaa kohden. Tällöin tyypillinen viiden vapausasteen suhteen paik-
kasäädettävä järjestelmä on toteutettavissa viidellä taajuusmuuttajalla.

Kytkinsiltaa H-siltana hyödynnettäessä päästäisiin eroon kolmivaihesillan jännit-
teenmuodostuksen rajoitteista, mutta viiden vapausasteen ohjaamiseksi vaadittai-
siin vastaavasti useampia taajuusmuuttajia. Kolmivaihesillan pulssinleveysmodu-
laation aikajaksotuksesta seuraava dynamiikan rajoittuminen voidaan huomioida
tarvittaessa jännitetasoa valittaessa. Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää virtasää-
tötapaa jossa ei esimagnetointivirtaa hyödynnetä järjestelmän linearisoimiseksi,
jolloin dynamiikan rajoittumista ei myöskään tapahdu.

Taajuusmuuttajan säätämässä virrassa havaittiin toista sekä kolmatta harmonista
yliaaltoa, jotka vaikuttavat suoraan myös magneettilaakerin tuottamaan roottoriin
kohdistuvaan voimaan. Harmoniset yliaallot olivat kuitenkin voimakkuudeltaan
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alle 50 mA ja suhteellisesti enimmillään prosenttien luokkaa pääaallon amplitu-
dista. Yliaaltojen syntysyyn selvittämiseksi tulisi taajuusmuuttajan kytkennän, oh-
jauslogiikan ja mittauksien lineaarisuutta sekä tarkkuutta tutkia tarkemmin. Esi-
merkiksi taajuusmuuttajan takaisinkytkentänä käyttämän virranmittauksen teo-
reettinen numeerinen tarkkuus on noin 50 mA ja Hall-ilmiöön perustuvien vir-
ranmittausanturien virhe ja epälineaarisuus tyypillisesti prosenttiluokkaa, jotka
vaikuttavat suoraan myös säädettyyn virtaan heikentäen sen tarkkuutta sekä line-
aarisuutta. Lisäksi koelaitteiston taajuusmuuttajien virranmittauksen häiriönsie-
toisuutta haittasi työn alkumetreillä tehdyt valinnat virranmittauksen ja tehokyt-
kimien kytkennän välisen tahdistuksen puutteesta.
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6 Yhteenveto

Työssä tutkittiin mahdollisuutta hyödyntää sähkömoottorikäyttöihin suunniteltu-
ja teollisia taajuusmuuttajia osana aktiivimagneettilaakerin säätöjärjestelmää. Taa-
juusmuuttajia hyödyntäen olisi mahdollista rakentaa modulaarinen säätöjärjestel-
mä hyödyntäen luotettavaksi todettuja teollisuusautomaatiotuotteita vain muuta-
malla itse magneettilaakerijärjestelmään liittyvällä tuotteella. Vähentynyt kehitys-
työtarve auttaisi pienentämään magneettilaakerointijärjestelmän kokonaiskustan-
nuksia ja parantaisi siten teknologian hyödynnettävyyttä.

Työn kirjallisuusosuudessa keskityttiin tarkastelemaan magneettilaakereiden vir-
tasäädön vaatimuksia sekä taajuusmuuttajan perusrakenteen ja oheistoiminnal-
lisuuden soveltuvuutta kyseiseen sovellukseen. Työssä esiteltiin eri vaihtoehtoja
magneettilaakerikäämien kytkemiseksi taajuusmuuttajan vaihtosuuntajana toimi-
vaan tehokytkinsiltaan. Esitetyistä vaihtosuuntaajan rakennevaihtoehdoista käy-
tännön mittauksissa keskityttiin vaihtoehtoon jolla kolmivaiheisen kytkinsillan
kaikki kolme vaihetta hyödynnetään syötettäessä kahta magneettilaakerikäämiä
virtasäädettynä.

Taajuusmuuttajan perusrakenteessa tai tehdyissä mittauksissa ei todettu mitään,
joka olisi estänyt tai selkeästi rajoittanut magneettilaakeroinnin paikkasäädön to-
teuttamista taajuusmuuttajia virtalähteenä hyödyntäen. Taajuusmuuttajan sovel-
tuvuus todennettiinkin lopuksi paikkasäätämällä magneettilaakereilla varustetun
teollisen sähkökoneen roottoria onnistuneesti paikallaan leijuttaen viiden vapausas-
teen suhteen viidellä taajuusmuuttajalla. Johtopäätöksenä onnistuneesta paikka-
säädöstä voidaan pitää taajuusmuuttajien hyödynnettävyyttä magneettilaakeriso-
velluksissa laakerikäämityksen virtalähteenä.

Työssä kaupallinen taajuusmuuttaja hyödynnettiin vain tehoelektroniikan osalta ja
varustettiin koelaitteiston tarpeisiin suunnitellulla muuttajan tehokytkimiä ohjaa-
valla ohjauselektroniikalla. Jatkotutkimusta ajatellen mielenkiintoinen tutkimusai-
he olisikin tutkia mahdollisuutta hyödyntää taajuusmuuttajan mukana toimitetta-
vaa moottorisovelluksiin suunniteltua ohjauselektroniikkaa sekä -ohjelmistoa pyr-
kien ohjaamaan magneettilaakerikäämien virtaa manipuloimalla taajuusmuutta-
jan sisäisiä virta-, vuo- tai vääntöohjeita sekä vaikuttamalla muuttajan näkemään
virtuaalisen roottorin asentokulmaan.
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A Mittauslaitteiston tekniset tiedot

Valmistajien ilmoittamat arvot mittauksissa käytetyille virta-antureille on esitetty
taulukoissa A.1 ja A.2.

Taulukko A.1. Fluke 80i-110s virta-anturin arvot.

Mittausalue : 0 - 10 A

Tarkkuus : < 3% + 50 mA ( DC – 1 kHz )

< 6% + 50 mA ( 1 – 5 kHz )

< 12% + 50mA ( 5 – 20 kHz )

Kaistanleveys (-3 dB) : DC - 100 kHz

Nousu-/laskuaika : < 4 µs

Taulukko A.2. Tektronix TCP202 virta-anturin arvot.

Mittausalue : 0 - 15 A

Tarkkuus : ± 3%

Kaistanleveys (-3 dB) : DC - 50 MHz

Nousu-/laskuaika : ≤7.0 ns
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