
METODY MODULACJI W
ENERGOELEKTRONICE



Modulacja metodą wektora przestrzennego
(Space Vector Modulation)



Modulacja metodą wektora przestrzennego

Metoda stosowana do sterowania zaworami w
falownikach trójfazowych

Zadaniem jest wygenerowanie trójfazowego
napięcia na wyjściu falownika, z możliwością
zmiany częstotliwości i wartości skutecznej
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Wektor przestrzenny

Wektor przestrzenny jest sumą trzech wektórów wskazowych
wielkości w układzie trójfazowym

Wektor przestrzenny jest alternatywną reperzentacją wielkości
trójfazowych (np. napięć)
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Rysunek 1
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Film 1

https://www.youtube.com/watch?v=raT-hJRMtdI


W falowniku 3-f z modulacją wektorową:

wektor przestrzenny jest wielkością wejściową modulatora

długości wektora umożliwia zmianę wartości skutecznych
napięć i prądów na wyjściu falownika

częstotliwość wektora umożliwia zmianę częstotliwości napięć
i prądów na wyjściu falonwnika
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OK!!!

W jaki sposób zastosować wektor przestrzenny do sterowania
zaworami i generowania sekwencji przełączeń???



OK!!!

W jaki sposób zastosować wektor przestrzenny do sterowania
zaworami i generowania sekwencji przełączeń???



Film 2

https://www.youtube.com/watch?v=5x73LjZQ21o
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Dziękuję za uwagę.


