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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 

 

f  Taajuus [Hz] 

I  Virta [A] 

P  Pätöteho [W] 

Q  Energia, Loisteho [VAr] 

S  Näennäisteho [VA] 

U  Jännite [V] 

 

DCM  Discontinuous Conduction Mode 

EMI  Electromagnetic Interference, sähkömagneettinen yhteensopivuus 

PF  Power Factor, tehokerroin 

PFC  Power Factor Correction, tehokertoimen korjaus 

PWM  Pulse Width Modulation, pulssinleveysmodulaatio 

TDR  Total Distortion Ratio 

THD  Total Harmonic Distortion 



 3 

1 Johdanto 
 

Tämä kandidaatintyö liittyy Vaconin VAT-II -hankkeeseen. Raportissa vertaillaan 

yleisesti tunnettuja aktiivitasasuuntaajatopologioita uusimpien tutkimusten perusteella 

ja selvitetään millä periaatteilla on kannattavaa valita tietty topologia. Tutkimusta 

jatketaan myöhemmin diplomityönä, ja perehdytään topologioihin tarkemmin 

simulaatioiden ja mittausten perusteella. Hyvä tasasuuntaaja vähentää 

verkkoharmonisten aiheuttamaa virran ja jännitteen säröä korjaamalla tehokerrointa 

(PFC, Power Factor Correction). Lisäksi tasasuuntaajalta vaaditaan hyvää 

hyötysuhdetta, kevyttä fyysistä rakennetta ja edullisuutta. Yleisin topologia on 

kuusikytkinsilta (6-switch), joka on edullinen ja valmiita siltamoduuleita on helposti 

saatavilla. Kuusikytkinsillalla saavutetaan yleisesti hyvä tehokerroin ja matalat 

harmonis- ja EMI -tasot.  Tietyissä tapauksissa tasasuuntaajalta vaaditaan 

regeneratiivisyyttä, eli tehon syöttämistä takaisin verkkoon, mikä myös onnistuu 

kuusikytkinsillalla. Muita yleisiä aktiivitasasuuntaajia ovat Vienna- ja 3-kytkin-

topologiat. Kustannukset vaikuttavat vahvasti valittavaan topologiaan, joten 

tarkastellaan myös eri topologioiden tarvitsemien komponenttien määrää. 

Lopputuloksena selvinnee, mikä tasasuuntaajatopologia on kannattavin valinta 

suurimman sallitun särötason, hyötysuhteen ja kustannusten näkökulmasta. 
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1.1 Verkkoharmoniset ja tehokertoimen korjaus 

 

Verkkoharmonisiksi kutsutaan virtoja (tai jännitteitä), jotka esiintyvät perustaajuuden 

kerrannaisina.  Esimerkiksi 50 Hz:n perustaajuuden kolmas harmoninen esiintyy 150 

Hz:n taajuudella, viides harmoninen esiintyy 250 Hz:n taajuudella jne. Etenkin viidettä 

ja seitsemättä harmonista pidetään haitallisimpina, koska ne ovat harmonisvirroista 

suurienergisimpiä. Harmoninen resonanssi syntyy, kun kapasitiivisten ei-lineaaristen 

laitteiden ja verkon reaktanssit ovat yhtä suuret. Tällöin haitallinen harmoninen virta 

pääsee kiertämään koko verkko-osassa muuntajan ja kapasitanssien välillä, ja aiheuttaa 

edelleen verkossa olevien laitteiden tuloimpedansseissa jännite-eroa, joka edelleen 

generoi seuraavan harmonisen virran taajuuden. Kuvassa 1.1 nähdään kolmivaiheisen 

tyristoritasasuuntaajan tulovirran tyypillinen taajuusspektri. Viidennen harmonisen 

virran osuus on suuri, 20 % perustaajuudesta. Tarvitaan siis tehokertoimen korjausta, 

mikä pienentää harmonisvirtoja.  

 

 

Kuva 1.1 Erään kolmivaiheisen tyristoritasasuuntaajan tulovirran taajuusspektri. Verkkoharmoniset Ish 

on ilmoitettu suhteessa perustaajuuteen Is1. [1] 

 

Jos virtaa otetaan verkosta ei-lineaarisesti, reaktiivinen teho palaa takaisin verkkoon ja 

aiheuttaa vääristymistä vaihejännitteeseen; 50 Hz:n sinimuotoinen vaihejännite 

säröytyy ja aiheuttaa verkossa mm. resonointia ja lämpenemistä, mikä fyysisesti 

kuluttaa verkkoa ja siinä olevia muita laitteita [2]. Kuvassa 1.2a nähdään virta ja 

jännite, kun virtaa otetaan ei-lineaarisesti eli pulssimaisesti. Kuvassa 1.2b esitetään 

virran ja jännitteen aaltomuoto, kun tehokerrointa on korjattu; nähdään, että virta 
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noudattaa nyt siniaaltoa jännitteen tapaan. Tehokertoimen (PF, Power Factor) korjaus 

tapahtuu siis ottamalla verkosta virtaa jännitteen mukaisesti eli sinimuotoisesti ja 

samanvaiheisesti. Tasasuuntaaja vastaa tällöin verkon kannalta resistiivistä kuormaa, ja 

hyödyttömän reaktiivisen tehon osuus vähenee. 

 

 

Kuva 1.2 Kohdassa a) verkosta otetaan virtaa ei-lineaarisesti, mikä aiheuttaa harmonisia virtoja 

verkkoon. Kohdassa b) virtaa otetaan lineaarisesti koko puolijaksolla, jolloin tasasuuntaajan tulo on 

puhtaasti resistiivinen, eikä synnytä harmonissäröä. [3] 

 

Tasasuuntaajasta pyritään siis tekemään verkon kannalta puhdas resistanssi, mikä 

ehkäisee harmonisvirtojen syntyä [4],[5]. Verkosta otetaan vain pätötehoa. 

Näennäisteho S saadaan pätötehon P ja reaktiivisen tehon Q vektorisummasta, ja 

tehokerroin on pätötehon ja näennäistehon suhde 

S

P
=PF .        (1) 

Ideaalinen tehokerroin on siis 1, jolloin näennäisteho on pätötehoa, eikä reaktiivista 

tehoa esiinny lainkaan. Eurooppalaisen harmonissärötasot luokittelevan standardin 

EN61000-3-2 mukaan suurilla kuormilla tehokertoimen tulee olla yli 95 %:n luokkaa. 

 

Harmonisvirtoja voidaan pienentää monella tavalla. Yksinkertaisin ja edullisin tapa on 

lisätä passiivinen kolmivaiheinen LC-suodin tasasuuntaajan tuloon [6]. Tällä keinolla 

matalataajuisia häiriöitä voikin suodattaa, mutta ongelmana on suotimen resonointi 
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suurilla taajuuksilla. Verkon eri osissa impedanssia ei tiedetä tarkkaan, joten suotimen 

viritys oikeille taajuuksille on haastavaa. Suotimen ja verkon impedanssin resonanssi 

voi jopa lisätä harmonisia virtoja ja aiheuttaa lisää haittoja. Lisäksi LC-suodin on tilaa 

vievä ja painava, joten aktiivinen tehokertoimen korjaus on tältäkin osin 

taloudellisempi ratkaisu.   

 

1.2 THD ja TDR 
 

THD (Total Harmonic Distortion) on yleisesti käytetty häiriötason mitta, joka kertoo 

harmonisten taajuuksien energiamäärän suhteessa perustaajuuden energiaan  

∑
∑
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=
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jossa Q1 on perustaajuuden energia ja Qh harmonistaajuuksien energia. THD ei silti 

kerro virran kokonaishäiriöistä eikä taajuussisällöstä kaikkea, sillä ei-lineaarisissa 

systeemeissä, kuten tehoelektroniikan tasasuuntaajissa, esiintyy myös häiriöitä, jotka 

eivät ole perustaajuuden harmonisia. Jos tasasuuntaajan transistoreja kytketään ei-

harmonisilla taajuuksilla, THD:n arvo on nolla, mutta todelliset häiriöt voivat silti olla 

mittavia. Parempi häiriöitä kuvaava mitta on TDR (Total Distortion Ratio), joka 

ilmaisee signaalin kokonaishäiriösisällön suhteessa perustaajuuteen. 

1

2
1

2

TDR
Q

QQ −
= ,        (3) 

jossa Q on signaalin kokonaisenergia ja Q1 perustaajuuden energia [7]. 

 

Tässä työssä keskitytään aktiiviseen tehokertoimen korjaukseen (PFC, power factor 

correction), jossa käytetään tehotransistoreja moduloimaan verkosta otettavaa virtaa. 

Transistorien hilaohjaus tapahtuu pulssinleveysmodulaatiolla (PWM, Pulse Width 

Modulation) tai avaruusvektorimodulaatiolla (Space Vector Modulation). Näitä 

ohjausmodulaatioita on tutkittu ja kehitetty, ja ne vaikuttavat osaltaan 

harmonissärötasoon, mutta modulaatioihin ei puututa tässä työssä tarkemmin. 

Passiivisilla tasasuuntaajan komponenteilla ei myöskään päästä yhtä hyviin tuloksiin 

huonon hyötysuhteen vuoksi, ja usein tarvitaan tilaa vieviä ja painavia muuntajia. 
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Toisaalta passiivikomponentit ovat edullisempia ja pitkäkestoisempia kuin 

tehokytkimet, ja ne soveltuvat yksinkertaisiin ja pienitehoisiin laitteisiin. 

 

2 Tasasuuntaajatopologiat 
 

Aiemmin hankkeessa mukana ollut Jan Palviainen tutki topologioita ja vertaili 

simulointituloksia. Selvityksen perusteella yleisimmät tasasuuntaajatopologiat ovat 1-

kytkin boost, 3-kytkintasasuuntaajat, Vienna-topologiat sekä kuusikytkintasasuuntaajat. 

Käytetyimmälle topologialle, eli kuusikytkinsillalle ei löytynyt pintapuoleisten 

simulaatioiden perusteella selvää kilpailijaa häiriötason (THD:n) perusteella. 

Komponenttien kehittymisen myötä jokin muu topologia voi olla nykyään 

taloudellisempi vaihtoehto. Tällä hetkellä suuren kysynnän vuoksi valmis 6-

kytkinmoduuli on kuitenkin edullisempi kuin diodisilta. Toisaalta uudet topologiat 

voivat olla rakenteeltaan monimutkaisia ja komponenteiltaan kalliimpia, eikä niillä 

välttämättä päästä merkittäviin parannuksiin tehokertoimen tai hyötysuhteen osalta. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään topologioita ja selvitetään niiden toimintaa. 

 

2.1 1-kytkin DCM boost 
 
Yksikytkimiset tasasuuntaajat ovat yleisesti käytössä korkean tehokertoimen omaavissa 

sovelluksissa, sillä tulovirran aaltomuoto seuraa automaattisesti tulojännitteen muotoa. 

Yksikytkintasasuuntaajan ongelmia ovat olleet mm. hyötysuhdetta alentavat häviöt, 

lähtöjännitettä seuraavan takaisinkytkennän aiheuttama suuri viides harmoninen [8] ja 

tehokytkimen suuri käyttörasitus. Yhdellä kytkimellä ei myöskään saada 

regeneratiivista rakennetta. Yksikytkimisten hyöty 6-kytkintopologiaan verrattuna on 

kuitenkin yksinkertaisempi rakenne ja siten 1-kytkin on useimmin käytössä alle 10 

kW:n tehokonverttereissa. 

 

Tehokytkintä ohjataan ohjauspiirillä, joka seuraa sekä vaihe- että lähtöjännitteitä. 

Aluksi kytkin on auki, eikä AC-puolen induktansseissa kulje virtaa. Kun kytkin 

suljetaan, tuloinduktanssien yli syntyy jännite-ero, ja induktanssien virta kasvaa. Kun 
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kytkin taas suljetaan, purkautuu induktanssien virta DC-puolen kondensaattoriin. Uusi 

kytkentäpulssi alkaa, kun virta on jälleen nollassa [8]. 

 

Kuvassa 2.1 tarkastellaan 6 kW:n, 750 V:n lähtöjännitteen 1-kytkin DCM-boost -

tasasuuntaajaa. Ohjauksena on käytetty pulssinleveysmodulaatiota (PWM) ja 45 kHz:n 

kytkentätaajuutta. Prototyypillä on julkaisun mukaan päästy vaihejännitteestä riippuen 

THD:n arvoihin 7,5 – 14,7 % siten, että pienemmällä vaiheen tulojännitteellä saadaan 

pienempi harmonissärö. Hyötysuhteessa on päästy parhaimmillaan 98,1 %:iin 

vaihejännitteellä VL = 456 Vrms ja huonoimmillaan 96,1 %:iin vaihejännitteellä VL = 

304 Vrms, mutta hyötysuhteen mittaustavasta ei ollut annettu tarkempaa selvitystä. 

Yleisesti ottaen yksikytkintopologian hyötysuhde on n. 97 % [9]  
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Kuva 2.1 1-kytkin DCM boost –tasasuuntaaja ja ohjauksen lohkokaavioesitys. Diodisillan jälkeen virtaa 

moduloidaan kytkemällä tehotransistoria. Ohjauspiiri seuraa tulo- ja lähtöjännitettä, ja muodostaa 

hilaohjauksen pulssinleveysmodulaatiolla.  [8] 

 

Yksikytkintopologiaan on tutkittu myös erilaisia ohjauselektroniikkoja [9]-[12], ja 

näillä on saatu THD:n arvoksi yleisesti noin 10 %. 

 

Kuvassa 2.2 nähdään esimerkkinä AC-puolen jännitteenseurauspiiri. Tässä käytetyllä 

ohjaustekniikalla on saavutettu myös hyvä kytkentätransienttien vaimennus. 

Kytkentätransientit ilmenevät jännitepiikkeinä lähtöjännitteessä jokaisen step-up-

pulssin jälkeen. 
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Kuva 2.2 Yksikytkintasasuuntaajan tulojännitteen seurauspiiri ja ylipäästösuodin. Ohjauspiiri vaikuttaa 

olennaisesti tasasuuntaajien harmonissärötasoon. [8] 

 

2.2 3-kytkin tasasuuntaaja 

Yksikytkintasasuuntaajien suurin ongelma on tehokomponenttien kokema suuri 

virtarasitus, joten useimmiten päädytään 6-kytkinratkaisuun. 6-kytkintopologia vaatii 

kuitenkin paljon komponentteja ja monimutkaisen ohjauksen, jolloin luotettavuus kärsii 

[13]. Näiden vaatimusten välille on kehitetty 3-kytkintasasuuntaaja, joka saattaa olla 

taloudellisempi vaihtoehto etenkin matalatehoisessa käytössä (alle 10 kW), joissa 6-

kytkintopologia voi olla turhan monimutkainen saavutettavaan hyötyyn nähden [14]. 

Kolmikytkimisiä topologioita on useita erilaisia, esimerkiksi puoliohjattu silta, joita on 

sekä boost- että buck-tyyppisiä, sekä seuraavassa kappaleessa esiteltävä Vienna-

topologia. Kuvassa 2.3 nähdään boost- ja buck-tyypin 3-kytkintopologiat. Boost-

tyyppiset, eli jännitettä seuraavat tasasuuntaajat nostavat lähtöjännitettä verrattuna tulon 

vaihejännitteen tehollisarvoon tuloinduktanssien ansiosta. Buck-tyyppiset 

tasasuuntaajat taas alentavat DC-jännitettä tulojännitteeseen nähden. 
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Kuva 2.3. Kuvassa a) nähdään puoliohjattu 3-kytkin boost –tyypin tasasuuntaajatopologia. Diodisillan 

alemmat haarat diodit ovat korvattu tehotransistoreilla. Kuvassa b) puoliohjattu buck –tyyppinen 

topologia, jossa tehotransistorit ovat kytketty diodisillan ylempien diodien kanssa sarjaan. AC-puolella 

käytetään suodinkondensaattoreita. Kytkiminä käytetään yleensä IGBT-tehotransistoreja. [14] 

 
3-kytkintasasuuntaajalla ei saada kaksisuuntaista tehonsyöttöä. Buck-tyypin 3-

kytkintopologioiden ongelmana ovat olleet parilliset harmonisvirrat ja resonointi, sekä 

suhteellisen suuret tuloinduktanssit [15]. Toisaalta 3-kytkinmalleilla saavutetaan 

läpilyömätön siltarakenne. THD-tasoksi on yleisesti saavutettu noin 12 %.  

 

 

2.3 Vienna 

Vienna-topologia on yleisesti käytetty tasasuuntaajamalli yksisuuntaiseen 

tehonsyöttöön. Vienna-topologiassa on parempi hyötysuhde, vähemmän 
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aktiivikytkimiä ja pienemmät suodininduktanssit kuin 6-kytkintopologiassa [16]. 

Kuvassa 2.3 nähdään 3-tasoinen Vienna -tasasuuntaajan peruskytkentä [17], joka 

koostuu kolmesta tehokytkimestä, 18 diodista, kolmesta suodinkelasta ja kahdesta 

kondensaattorista.  

 

Kuva 2.3 Kolmetasoinen Vienna-topologia. Vienna koostuu 18 diodista ja kolmesta tehokytkimestä. AC-

puolella on tuloinduktanssit ja DC-puolella kaksi kondensaattoria. [17] 

 

Ohjaus voidaan toteuttaa pulssinleveys- ja avaruusvektorimodulaatiolla. Vuodelta 2007 

on julkaistu tutkimus uudesta avaruusvektorimodulaatiosta Vienna I -tyypin 

tasasuuntaajaan. Kuvassa 2.4 nähdään ohjauksen lohkokaavioesitys. Prototyyppiä on 

testattu 5 kW:n kuormalla, 230V/400V vaihejännitteillä lähtöjännitteen ollessa Vo = 

700 V. Induktiivisella kuormalla testattuna THD:n arvoiksi on saatu 5-15 % ja 

hyötysuhteeksi noin 0,98. 



 13 

 

Kuva 2.4 Vienna-tasasuuntaajan ohjaus lohkokaavioesityksenä. [17] 

 

Jos lähtöjännitteen ei tarvitse olla suuri (< 700 V), on kaksitasoinen Vienna-topologia 

vaihtoehtoinen ratkaisu, koska DC-lähdön keskijännitettä (piste M, kuvat 2.3 ja 2.5) ei 

tarvitse tarkkailla, ja näin ollen ohjauspiiristä vähenee yksi jännitemittauspiste. Myös 

kytkinten kommutoinnin lukumäärä alenee ja vähentää häviöitä. Kuvassa 2.5 nähdään 

2-tasoinen kytkentä, ja myös tässä tapauksessa avaruusvektorimodulaatiolla on päästy 

alhaiseen, n. 3 %:n THD-tasoon 20 kW:n kuormalla, tehokertoimen ollessa 0,998. 

Vienna-topologioiden hyötysuhde on yleisesti ottaen korkea [18]. 
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Kuva 2.5 2-tasoinen Vienna-topologia. Ohjauksena käytetään avaruusvektorimodulaatiota. [18] 

 

Vienna-topologian haittapuoli suuri komponenttitarve, ja näin ollen osat lisäävät painoa 

ja vievät tilaa. Eri Vienna-topologioista on kuitenkin tehty vertailua sekä suorituskyvyn 

että tilantarpeen suhteen [19]. 

 

2.4 6-kytkin 
 

Kuusikytkinsilta on tällä hetkellä yleisin tasasuuntaajatopologia. Topologia koostuu 

kuudesta tehokytkimestä ja nollavirtadiodeista, kolmesta AC-puolen induktanssista 

sekä ohjauspiiristä. Suuren kysynnän vuoksi valmiita kytkinsiltamoduuleita on 

saatavilla edullisesti ja topologialla saavutetaan hyvä tehokerroin, matala 

harmonissärötaso (THD) ja hyvä hyötysuhde. Kuvassa 2.6 nähdään kuusikytkinmallin 

peruspiiri. DC-puolen diodi on lisätty estämään oikosulku tehokytkimien 

vikatapauksessa. Myös 6-kytkintopologialle on tutkittu erilaisia ohjausmodulaatioita, 

kuten UCI controller (Unified Constant-Frequency Integration) [20] ja PWM [21],[22].  
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Kuva 2.6 Kuusikytkintasasuuntaajan peruspiiri [20]. Kytkiminä voidaan käyttää IGBT tai MOSFET-

tyypin transistoreja. 

 
Kuusikytkinsillan etuna ovat lisäksi kaksisuuntainen tehonsyöttö, kun käytetään 

kaksisuuntaisia tehokytkimiä [23]. Harmonistasolla saavutetaan n. 5-8 % THD ja 

yleisesti ottaen hyvä hyötysuhde, yli 98 % luokkaa. 
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3 Loppupäätelmät 
 
Taulukossa 3.1 on esitetty topologioiden komponenttitarve (ilman ohjauspiiriä). Hinta-

arvioita ei tässä raportissa voida esittää, koska osien hinnat voivat vaihdella paljon 

laadun ja tilausmäärän mukaan. Hinnat ovat myös hankintasopimuksen mukaisia ja 

yleensä liikesalaisuuksia.  

 

Taulukko 3.1 Topologioiden komponenttitarve 

 1-switch 

DCM boost 

3-switch 

buck 

3-switch 

boost 

Vienna 6-switch 

Diodit 6-7 6 6 18 6-7 

Tehotransistorit 1 3 3 3 6 

Kelat 3 1-2 3 3 3 

Kondensaattorit 1 3 1 1-2 1 

THD (noin) 8-15 % 12 % 10 -12 % 3-10 % 5-8 % 

 

Taulukosta nähdään, että yksikytkintopologialla on alhaisin komponenttitarve mutta 

heikoin suorituskyky. Lisäksi yksikytkintopologian heikkouksia ovat muita topologioita 

heikompi hyötysuhde, yhden tehotransistorin korkea kuormitusaste ja epäluotettavuus. 

Vienna-tasasuuntaajilla on puolestaan suuri komponenttitarve, vaikka saadaankin hyvä 

tehokertoimen korjaus. Mikäli regeneratiivisuus ei ole vaatimuksena, puoliohjattu silta 

voisi parempien tehokytkimien myötä olla varteenotettava vaihtoehto 6-kytkinsillalle, 

ja jatkotutkimuksen aiheena onkin näiden topologioiden syvempi tarkastelu 

simuloinnein ja prototyyppimittauksin. Tässä raportissa ei ole tarkasteltu erilaisten 

ohjausmodulaatioiden vaikutuksia tehokertoimen korjaukseen. Uusia ohjauspiirejä on 

tutkittu, joten jatkossa perehdytään myös erilaisiin ohjausmodulaatioihin. Lisäksi 

esitellyt topologiat eivät ole suoraan vertailukelpoisia mm. erilaisten kuormien ja 

tulojännitteiden vuoksi, joten harmonissärötasot ovat epätarkkoja ja vain suuntaa-

antavia. Myös THD:n määritelmä häiriövirtojen mittarina on kyseenalainen, joten 

simulointien jälkeen on tarkoitus tutkia tasasuuntaajien kokonaishäiriöitä ja 

taajuusspektriä prototyyppimittauksin. 

 



 17 

Lähdeluettelo 
 

[1] N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins, “Power Electronics”, John Wiley & Sons 

Inc, 2003. 

 

[2] W.B. Lawrance, W. Mielczarski, “Harmonic Current Reduction in a Three-phase 

Diode Bridge Rectifier” Industrial Electronics, IEEE Transactions on 

Volume 39, Issue 6, Dec. 1992  

 

[3] European Power Supply Manufacturers Association EPSMA: Harmonic current 

emissions; Guidelines to the standard EN61000-3-2, 2002. Viitattu 12.3.2008 

Saatavilla: http://www.epsma.org/pdf/PFC%20Guide_November%202002.pdf 

 

[4] Koen De Gussemé, Wouter R. Ryckaert, David M. Van de Sype, Jozef A. 

Ghijselen, Jan A. Melkebeek,  Lieven Vandevelde, “A Boost PFC Converter With 

Programmable Harmonic Resistance” IEEE Transactions on Industry Applications, Vol 

43, No. 3, May/June 2007  

 

[5] Power Designers -yhtiön verkkosivut, InfoWeb-asiakaspalvelu ”Understanding 

harmonics” Viitattu 15.4.2008 Saatavilla: 

http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/design_center/Design_Tips/Harmonics/Har

monics.shtm 

 

[6] J. Shah, G.Moschopoulos “A New Three-phase Single-Switch Rectifier with 

Stepped Down Output Voltage Near Unity Power Factor and Extended Operating 

Range” Telecommunications Energy Conference, 2004. INTELEC 2004. 26th Annual 

International 19-23 Sept. 2004  

 

[7] IEC Standard 61800-4, 2002  

 

[8] Y. Jang, M.M. Jovanovic, “A New Input-Voltage Feedforward Harmonic-Injection 

Technique with Nonlinear Gain Control for Single-Switch, Three-Phase, DCM Boost 



 18 

Rectifiers”, Power Electronics, IEEE Transactions on Volume 15,  Issue 2,  March 

2000 Page(s):268 - 277 

 

[9] A. R. Prasad, P. D. Ziogas, and S. Manias, “An active power factor correction 

technique for three-phase diode rectifiers,” in Proc. IEEE Power Electron. Spec. Conf. 

(PESC) Record, 1989 

 

[10] J. W. Kolar, H. Ertl, and F. C. Zach, “Space vector-based analytical analysis of the 

input current distortion of A three-phase discontinuous-mode boost rectifier system,” 

Proc. IEEE Power Electron. Spec. Conf. (PESC) Record, 1993 

 

[11]Q. Huang and F. C. Lee, “Harmonic reduction in a single-switch, three-phase boost 

rectifier with high order harmonic injected PWM,” Proc. IEEE Power Electron. Spec. 

Conf. (PESC) Record, 1996 

 

[12] Y. Jang and M. M. Jovanovic, “A novel, robust, harmonic injection method for 

single-switch, three-phase, discontinuous-conduction-mode boost rectifiers”, 1997, 

Proc. IEEE Power Electron. Spec. Conf. (PESC) Record 

 

[13] Huang-Jen Chiu, Tai-Hung Wang, Li-Wei Lin, Yu-Kang L, “Current Imbalance 

Elimination for a Three-Phase Three-Switch PFC Converter”, 2007, Power Electronics, 

IEEE Transactions Volume 23,  Issue 2,  March 2008  

 

[14] Jun Kikuchi, Madhav D. Manjrekar, Thomas A. Lipo, “Performance Improvement 

of Half Controlled Three Phase PWM Boost Rectifier”, Power Electronics Specialists 

Conference, 1999. PESC 99. 30th Annual IEEE 1999  

 

[15] J. Kikuchi, M.D. Manjrekar, T. Lipo, “Complementary Half Controlled Three 

Phase PWM Boost Rectifier for Multi-DC-Link Applications”, Applied Power 

Electronics Conference and Exposition, 2000. APEC 2000. Fifteenth Annual IEEE 

Volume 1, 6-10 Feb. 2000 Page(s):494 - 500 vol.1 

 



 19 

[16] J.W. Kolar, F.C. Zach, "A novel three-phase utility interface minimizing line 

current harmonics of high-power telecommunications rectifier modules," IEEE 

Transactions on Industrial Electronics, vol. 44, issue 4, Aug. 1997 

 

[17] J. Alahuhtala, J. Virtakoivu, T. Viitanen, M. Routimo, H. Tuusa, “Space Vector 

Modulated and Vector Controlled Vienna I Rectifier with Active Filter Function", 

Power Conversion Conference - Nagoya, 2007. PCC '07 

 

[18] F. Batista, I. Barbi, “Space Vector Modulation Applied to Three-Phase Three-

Switch Two-Level Unidirectional PWM Rectifier” IEEE Transactions on Power 

Electronics, Vol. 22, No. 6, November 2007  

 

[19] T. Nussbaumer, J.W. Kolar, “Comparison of 3-Phase Wide Output Voltage Range 

PWM Rectifiers Industrial Electronics”, IEEE Transactions on 

Volume 54, Issue 6, Dec. 2007  

 

[20] C. Qiao, K.M. Smedley, “Unified Constant-frequency Integration Control of 

Three-phase Standard Bridge Boost Rectifier”, Power Electronics Congress, 2000. 

CIEP 2000. VII IEEE International 15-19 Oct. 2000  

 

[21] Woo-Cheol Lee, Dong-Seok Hyun, Taeck-Kie Lee, “A Novel Control Method for 

Three-Phase PWM Rectifiers Using a Single Current Sensor” Power Electronics, IEEE 

Transactions on Volume 15, Issue 5, Sept.  

 

[22] T. Oshikata, Y. Saito, H. Matsuo, “Analysis of PWM for Three-phase PFC and 

Suitable Switching Sequence for Partial Resonance”, Power Electronics Specialists 

Conference, 2007. PESC 2007. IEEE 17-21 June 2007  

 

[23] Lihua Li, K. Smedley, Taotao Jin, “A New Three-Phase Rectifier for Regenerative 

Braking Application”, Power Electronics Specialists Conference, 2007. PESC 2007. 

IEEE 17-21 June 2007  


