
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköpings Universitet Linköpings Universitet
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping

Examensarbete
LITH-ITN-EX--02/260--SE

Analys av PWM-mönster i
Matlab

Mikael Milevski

2002-06-07



LITH-ITN-EX--02/260--SE

Analys av PWM-mönster i
Matlab

Examensarbete utfört i Kraftelektronik
vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping

Mikael Milevski

Handledare: Mats Hyttinen, Ying Jiang Häfner och Guy Nilsson
Examinator: Guy Nilsson

Norrköping den 2002-06-07



 

Rapporttyp
Report category

       Licentiatavhandling
   X Examensarbete
       C-uppsats
       D-uppsats
       Övrig rapport

    _ ________________

Språk
Language

   X Svenska/Swedish
       Engelska/English

    _ ________________

Titel
Analys av PWM-mönster i Matlab

Title
Analysis of PWM patterns in Matlab

Författare
Author
Mikael Milevski

Sammanfattning
Abstract
One of ABB Power Systems´s business areas is HVDC (High Voltage Direct Current) technology. HVDC is used for transmissions for both short and long distances.
One of Power Systems’s products is called HVDC Light.

HVDC Light is a relatively new technology for power transmission, but have before only been used for motor drives applications. The technology is based on VSC
(Voltage Source Converter) that uses a technique called PWM (Pulse Width Modulation).

There are a lot of PWM patterns that have been examined, but not in the field of power transmission where ABB Power Systems is working.

The different PWM patterns can be used for reducing switching losses or harmonics, that can cause the need of external filters to decrease or increase.

The purpose of this report is to give a general picture of the system that generates the PWM patterns. The report describes some main components in the system.

The thesis also present amplitude spectrum from various PWM patterns - generated by signals that have been pulse width modulated with a triangle-shaped wave.

By showing the frequency-content, the decisions are eased for the engineers and technicians that are working with this kind of questions.

An analysis of different PWM patterns have been done. The kind of reference waves that generate the PWM patterns are called Dead Band PWM and Modified SPWM.

Comparisons have been done for Dead Band PWM, between harmonics and the width of Dead Band.

Comparisons have been done for Modified SPWM, between:
1.   fundamental frequency and modulation index.
2.   different Modified SPWM and their harmonics.

ISBN
_____________________________________________________
ISRN  LITH-ITN-EX—02/260--SE
_________________________________________________________________
Serietitel och serienummer             ISSN
Title of series, numbering                   ___________________________________

Nyckelord
Keyword

PWM-mönster, amplitudspektrum, FFT, Matlab, övertoner, modulationsindex, frekvensförhållandet, symmetriska komponenter, nollföljd,
plusföljd, minusföljd, nollföljdstillägg, modulation, PWM, pulsbreddsmodulation, IGBT, VSC, sexpulsbrygga.

Datum
Date

2002-05-31

URL för elektronisk version

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology



I

Abstract

• One of ABB Power Systems´s business areas is HVDC (High Voltage Direct Current)
technology. HVDC is used for transmissions for both short and long distances. One of
Power Systems’s products is called HVDC Light.

HVDC Light is a relatively new technology for power transmission, but have before only
been used for motor drives applications. The technology is based on VSC (Voltage Source
Converter) that uses a technique called PWM (Pulse Width Modulation).

There are a lot of PWM patterns that have been examined, but not in the field of power
transmission where ABB Power Systems is working.

The different PWM patterns can be used for reducing switching losses or harmonics,
which can cause the need of external filters to decrease or increase.

• The purpose of this report is to give a general picture of the system that generates the
PWM patterns. The report describes some main components in the system.

The thesis also present amplitude spectrum from various PWM patterns - generated by
signals that have been pulse width modulated with a triangle-shaped wave.

By showing the frequency-content, the decisions are eased for the engineers and
technicians that are working with this kind of questions.

• An analysis of different PWM patterns have been done. The kind of reference waves that
generate the PWM patterns are called Dead Band PWM and Modified SPWM.

Comparisons have been done for Dead Band PWM, between harmonics and the width of
Dead Band.

Comparisons have been done for Modified SPWM, between:
1.   fundamental frequency and modulation index.
2.   different Modified SPWM and their harmonics.
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Sammanfattning

• Ett av ABB Power Systems affärsområden är HVDC-teknologi (eng. High Voltage Direct
Current). HVDC används till kraftöverföring för både korta och långa distanser. Ett av
Power Systems produkter kallas för HVDC Light.

HVDC Light är en relativt ny teknologi för kraftöverföring, men har sedan ett flertal år
tillbaka endast använts för motordriftapplikationer. Teknologin bygger på VSC-
strömriktare (eng. Voltage Source Converter) som använder PWM-teknik (eng. Pulse
Width Modulation).

Det finns en hel del olika PWM-mönster som kan användas. Detta har undersökts för
motorapplikationer, men ej för Power Systems användningsområde.

De olika PWM-mönsterna kan användas för att minska tänd- och släckförluster eller bara
för att reducera övertoner, vilket kan ge upphov till att behovet av externa filter kan öka
eller minska.

• Rapporten ger en generell bild på det system som ger upphov till PWM-mönster,
beskriver några ingående huvudkomponenter i systemet.

Arbetet presenterar också amplitudspektrum från diverse PWM-mönster - genererade av
signaler som har pulsbreddmodulerats med en triangelformad våg.

Genom att visa frekvensinnehållet, underlättas beslutsunderlaget för andra ingenjörer och
tekniker som arbetar inom detta område.

• En analys på olika PWM-mönster har genomförts. Referensvågorna som genererar PWM-
mönsterna är av typerna Dödgång PWM och Modifierad SPWM.

För Dödgång PWM har en jämförelse gjorts, mellan övertoner och bredd på dödgång.

För Modifierad SPWM har en jämförelse gjorts, mellan:
1.   grundton och olika modulationsindex.
2.   de olika Modifierad SPWM och deras övertoner.
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Förord

Den här rapporten är dokumentation av ett examensarbete gjord av Mikael Milevski för
Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus Norrköping. Arbetet genomfördes på
ABB Utilities AB avdelning Power Systems / LSU under våren år 2002.

Som författare skulle jag vilja tacka personalen på avdelningen, speciellt Mats Hyttinen, Ying
Jiang Häfner, Per-Erik Björklund och Kerstin Lindén, på skolan Guy Nilsson och Lars
Backström, och sist men inte minst Filip Milevski - för deras stöd och hjälp, och för att jag
skulle kunna möjliggöra mitt arbete. Jag hoppas att studien blir ett användbart bidrag för
fortsatta studier på avdelningen.
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1 Inledning

Ett av ABB Power Systems affärsområden är HVDC-teknologi (eng. High Voltage
Direct Current). HVDC används till kraftöverföring för både korta och långa
distanser. Ett av Power Systems produkter kallas för HVDC Light.

HVDC Light är en relativt ny teknologi för kraftöverföring, men har sedan ett flertal
år tillbaka endast använts för motordriftapplikationer. Teknologin bygger på VSC-
strömriktare (eng. Voltage Source Converter) som använder PWM-teknik (eng. Pulse
Width Modulation).

Det finns en hel del olika PWM-mönster som kan användas. Detta har undersökts för
motorapplikationer, men ej för Power Systems användningsområde.

De olika PWM-mönsterna kan användas för att minska tänd- och släckförluster eller
bara för att reducera övertoner, vilket kan ge upphov till att behovet av externa filter
kan öka eller minska.

1.1 Syfte

Rapporten ska ge en generell bild på det system som genererar PWM-mönster,
beskriva några ingående huvudkomponenter i systemet, och ge en kort bakgrund till
de olika kapitlena.

Arbetet ska också presentera amplitudspektrum från diverse PWM-mönster -
genererade av signaler som har pulsbreddmodulerats med en triangelformad våg.

Genom att visa frekvensinnehållet från PWM-mönstret, underlättas beslutsunderlaget
för andra ingenjörer och tekniker som arbetar inom detta område.

1.2 Metod

Den metod som används är att gå igenom vetenskapliga artiklar i området, försöka
bygga upp de förslag på signaler som ges, och om det går att prova andra varianter
runt rekommenderade mönster. Sedan generera PWM-mönster och frekvensanalysera
dem, för att jämföra vissa modulerade signaler med varandra, beroende på hur lika de
är varandra.

Analysen genomförs i Matlab, p.g.a. vissa förkunskaper i nämnd simuleringsmiljö.
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2 Bakgrund

2.1 HVDC Light

HVDC Light är en ny teknologi för att överföra elektrisk kraft. Systemet består av två
huvudsakliga komponenter: strömriktarstationer och två DC-kablar, se figur 1.
Strömriktarstationerna som är sexpulsbryggor (VSC:s) nyttjar halvledare, IGBT:s
(eng. Insulated Gate Bipolar Transistor). En omvandlingsstation likriktar AC- till DC-
spänning och den andra stationen inverterar tillbaka DC-spänning till AC-spänning.

Figur 1 HVDC Light, en översikt.

Stationen som omvandlar växelspänning till likspänning, tar emot AC-spänningens tre
faser via AC-filter och reaktorer.

Inne i stationen sitter för varje inkommande fas två ventiler som för varje fas består av
seriekopplade transistorer. Transistorerna kan tändas och släckas, och därigenom
hacka sönder växelspänningens sinuskurva. När de två ventilerna för varje fas arbetar
växelvis skapas en spänning som varierar mellan noll och inkommande spänningsnivå
- en hackad, fyrkantig kurva med en lika stor maximum- som minimumnivå. Den
"hackade likspänningen”, PWM- mönstret, likriktas av spänningströga kondensatorer
till en ny DC-spänning, som då får spänningsvärdet efter den nya DC-spänningens
medelvärde.

På den mottagande sidan, strömriktarstation 2, kan likspänningen återigen ”hackas”
upp till ett PWM-mönster och ur detta filtreras fram en ny växelspänning.

2.1.1 Historia

Omvandling av växelström till likström och vice versa baserades sedan senare 1920-
tal på jonventiler, ända tills början av 1970-talet. Jonventiler ersattes av tyristorer som
i sin tur drabbades av nästa teknikskifte, en helt ny typ av strömriktare.

För ca tio år sedan forskade ABB:s Power Systems ingenjörer på spänningstyva
strömriktare. Utvecklingen baserade på nya typer av krafthalvledare för HVDC-
teknik. Snart insågs den överraskande möjligheten att använda tekniken för lägre
effektområden, 1-100 MW, som på den tiden inte var ekonomiskt lönsamt.

3-fas
AC-
spän-
ning

AC-spänning

Strömriktar-
station 1

Strömriktar-
station 2

DC-spänning

Kablar
3-fas
AC-
spän-
ning

AC-spänning
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I början av 1990-talet introducerades en ny typ av krafthalvledare, IGBT-transistorer.
Med en ny typ av transistor gavs möjligheten att använda betydligt högre spänningar,
effekter och strömstyrkor inom detta kraftområde.

Ett pilotprojekt startades 1994, i mars 1997 kördes den första anläggningen igång.
Marknadsföring och försäljning av HVDC Light pågår nu för fullt.

HVDC Light är två identiska spänningsstyva strömriktarstationer (eng. Voltage
Source Converter), inkluderat kraftfulla datorer och en ny typ av DC-kabel gjord av
polyetylen med hög densitet. Trots produktens enorma förbättringar, är det inte
meningen att den ska ersätta konventionell HVDC med tyristorer. HVDC Light är mer
lämpad för låga effekter, men kommer förmodligen i framtiden ersätta konventionell
HVDC, då halvledare ständigt förbättras.

I nuläget ligger överföringseffekter på 330 MW och spänningsnivån på ±150 V.

2.1.2 Varför HVDC Light ?

Likström har tidigare bara utnyttjats vid överföringar av stora effekter över långa
avstånd eller då undervattenskabel använts. Konceptet innebär en hel del
miljömässiga fördelar och kan bli lönsam redan vid effekter på endast några tiotals
megawatt. HVDC Light transistorer kan göra transformatorn överflödig.
Anläggningen kan lösa svårigheter med elkvaliteten i näten, och exempelvis klara
problem med reaktiv effekt. Därför är systemet mycket bra för överföring av el från
vindkraftverk som normalt ger dålig elkvalitet.

2.1.3 Strömriktarstationen

Strömriktarstationen består av sexpulsbryggan, reaktorer, DC-kapacitanser och AC-
filter, se figur 2.

Figur 2 HVDV Light strömriktarstation.

Huvudkomponenten i bryggan är IGBT. IGBT:n har högimpedans-gate (gate: styret
till IGBT:n) och låga ledförluster.
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DC-kapacitanserna håller spänningen konstant.

Tänd- och släckmekanismen styrs i ett kontrollsystem, via optiska fibrer.

Varje fas är kopplad mellan två ventiler. Den här kopplingen har möjligheten att
skapa ett önskat PWM-mönster. Bryggan är också kallad för tvånivåbrygga (eng. two-
level bridge).

Det finns tre strömtröga induktanser, reaktorerna, en på varje fas, som är nödvändiga
för att jämna ut strömmen och minska strömtransienter.

AC-filterna har högpassfilterverkan för att avlägsna vissa övertoner.

2.2 PWM

Pulsmoduleringsmönstret (eng. PWM pattern) är ett tåg av fyrkantspulser med olika
bredd, men med lika amplitud. Tack vare VSC-strömriktaren, och IGBT:ns förmåga
att tända och släcka i kHz-området, kan pulserna skapas. PWM-mönstret innehåller
många olika övertoner, och genom filtrering kan grundfrekvensen framhävas.

En ren sinus med önskad frekvens och amplitud skapas beroende på mönster.

Tack vare HVDC Light:s styrbarhet kan reaktiv och aktiv effekt balanseras oberoende
från varandra.

I kontrollsystemet, där tändnigarna och släckningarna styrs, jämförs en högfrekvent
bärvåg - en triangelvåg - med en referensvåg – en sinus som för det mesta brukar vara
modulerad. Ventilerna är kopplade så att den positiva polen tänds när referensvågen
har ett större värde än bärvågen och den negativa polen tänds när referensvågen har
ett mindre värde än bärvågen, se figur 3.

Figur 3 Referensvåg, bärvåg och PWM-mönster.
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Önskas mer bakgrundsinformation om HVDC Light, se referens [1], och använd
gärna hemsidans sökmotor.

2.3 Övertoner

Innan beskrivningen på övertoner påbörjas finns det två definitioner som behöver
klargöras, modulationsindex och frekvensförhållande.

När den modulerade signalen, referenssignalen, är t.ex. en ren sinus med amplituden
Am, och amplituden hos den triangelformade bärvågen är Ac, fås förhållandet
ma=Am/Ac och kan kallas för modulationsindex (eng. modulation index).

Frekvensförhållandet tecknas med bokstaven p som är sambandet mellan bärvågens ,
F, och referensvågens frekvens, f, och kan skrivas som p=F/f.

Övertoner är ström eller spänning med frekvenser som är heltalsmultiplar av
grundfrekvensen. I Sverige är grundfrekvensen 50 Hz. Ett exempel på överton är 3:e
övertonen som är en multipel av tre av grundfrekvensen - 3*50 Hz.

Grundfrekvensen i ett PWM-mönster genererad av sinusformad referensvåg, kommer
att vara av typerna plus-, minus- och nollföljd (följdtyperna kommer förklaras mer
under rubriken 5 Symmetriska komponenter). Dominerade frekvenser kommer yttra
sig kring multiplar av frekvensförhållandet p, och kan skrivas som:

n=m*p±z

m=1,2,3…
p= frekvensförhållandet
z=0,2,4… för udda m
z=1,3,5… för jämna m

Detta illustreras med figur 4.
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Figur 4 Ordning av övertoner för godtyckligt p.

En ren sinus på 50 Hz med modulationsindex 0.95 pulsbreddmoduleras med en
bärvåg bestående av frekvensen 50*39=1950 Hz vilket motsvarar p=39. En
Fouriertransformation visar att de dominerade övertonerna ligger kring n=1*39*50
Hz och n=2*39*50=3900 Hz för m= 1 & 2, för ett PWM som ger en grundton med
amplituden 0.95 V. Enligt formeln n=m*p±z kommer de dominanta frekvenserna vara
multiplarna 37, 39, 41 för udda m och 75, 77, 79, 81 för jämna m, se figur 5.

Figur 5 FFT på PWM-mönster från en ren sinus på 50 Hz med modulationsindex 0.95
och   en bärvåg på 1950 Hz.

Ovannämnda övertoner dämpas av två AC-filter. Filterna är också jordade, vilket
innebär att de tar hand om övertoner bestående av nollföljdsekvens. För att vara säker
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att inga nollföljdsövertoner tar sig utanför systemet, ”blockerar” också en
transformator dessa övertoner.

2.4 Symmetriska komponenter

Tre balanserade spänningar Va, Vb och Vc har samma amplitud och 120 graders
fasförskjutning mellan vektorerna. Den här kombinationen, när Va ligger 120 grader
före Vb och Vc ligger 120 grader efter Vb, kallas för plusföljd. Uppsättningen skulle
också kunna uttryckas i termer som är med avseende på Va, där trefassystemet roterar
moturs, som

Va=Va, Vb= 2a Va, Vc= a Va

där a  motsvarar ett komplex tal

a =
�120je

som har följande ”tillbehör”

*1202402 aeea jj === − ��

aa =*2 )(
13 =a

01 2 =++ aa

Om fasordningen är av typen minus- och nollföljd, då tecknas minusföljd

Va=Va,  Vb= a Va,  Vc= 2a Va

och nollföljd

Va=Va, Vb=Va, Vc=Va

Sekvenstyperna illustrerade med rymdvektorer i figur 6.

Figur 6 Från vänster till höger: plus-,minus-, och nollföljdsystem.

Va

Vc= a Va

Vb= 2a Va

ωt

Va

Vb= a V

Vc= 2a Va

α

ωt ωt

Va
Vb=Va
Vc=Va

α
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En alternativ förklaring till följdtyperna är att betrakta dem ur ett grafiskt perspektiv,
se figur 7 (diagrammen visar bara förhållandet mellan grundton och andra övertoner).
Plusföljd har ordningen Va, Vb, Vc, minusföljd Va, Vc, Vb och i nollföljd ligger alla
faser i fas med varandra. Detta illustreras med att plotta grundtonsfrekvens,
grundtons- och andratonsfrekvens, grundtons- och tredjetonsfrekvens, och med
grundtons- och fjärdetonsfrekvens återgår fjärdetonen till grundtonens följd –
plusföljd. (Amplituderna i diagrammen har inget med följdtyperna att göra, utan är
valda så att de olika tonerna syns bättre tillsammans.)

Figur 7 Ett alternativ till grafisk förklaring för plus-, minus- och nollföljd.

Plottarna ovan visar att grundtonen har plusföljd, 2:a överton har minusföljd, 3:e
överton har nollföljd, och så här upprepar det sig, 4:e övertonen plusföljd, 5:e
övertonen har minusföljd, 6:e övertonen, o.s.v. . Det gör att en formel kan skrivas på
dessa obsevationer, som berättar vilken ordning följdtypen har:

Plusföljd ordning: 3*n+1 där n=0, 1, 2, 3,… (2.4.2)
Minusföljd ordning: 3*n+2 där n=0, 1, 2, 3,… (2.4.3)
Nollföljd ordning: 3*n+3 där n=0, 1, 2, 3,… (2.4.4)

Vi går ifrån den alternativa förklaringen och fortsätter med begrepp runt
rymdvektorer:

Ett suffix brukar användas för att indikera sekvenstyperna - ’1’ för plus-, ’2’ för minus
och ’0’ för nollföljd:
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Plusföljd: Va1,  Vb1= 2a Va1,  Vc1= a Va1 (2.4.5)
Minusföljd:  Va2,  Vb2= a Va2,  Vc2= 2a Va2 (2.4.6)
Nollföljd:  Va0,  Vb0=Va0,  Vc0=Va0 (2.4.7)

Enligt Fortesques teorem, en metod för symmetriska komponenter, kan de tre faserna
bli formulerade som plus-, minus och nollföljd:

Va=Va1+Va2+Va0 (2.4.8)
Vb=Vb1+Vb2+Vb0 (2.4.9)
Vc=Vc1+Vc2+Vc0 (2.4.10)

Nu skrivs Va, Vb och Vc om till vektorer med avseende på Va1, Va2 och Va0. Kom
ihåg vad ekvation 2.4.5 till 2.4.7 ger, och tre nya ekvationer fås:

Va=Va1+Va2+Va0 (2.4.11)
Vb= 2a Va1+ a Va1+Va0 (2.4.12)
Vc= a Va2+ 2a Va2+Va0 (2.4.13)

Ekvation 2.4.8 till 2.4.10 skrivs om i matrisform:
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0
2
1

1
1
111

2
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Va
Va
Va

aa
aa

Vc
Vb
Va

(2.4.14)

Ekvation 2.4.14 ger sambandet för att få ursprungsfaserna Va, Vb och Vc av de
symmetriska komponenterna Va1, Va2 och Va0. Sambandet kan reverseras så att de
symmetriska komponenterna fås av ursprungsfaserna, genom att ta inversen på
transformationsmatrisen, kallas för A i det här fallet, se ekvationerna här under.
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aaA (2.4.15)

där inversen blir
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Den nya uttrycket kan skrivas:
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1 (2.4.17)
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Matriserna skrives om till ”vanliga” ekvationer:

Va1= 3
1 ( Va + a Vb + 2a Vc) (2.4.18)

Va2= 3
1 ( Va + 2a Vb + aVc) (2.4.19)

Va0= 3
1 ( Va + Vb + Vc) (2.4.20)

Ekvationerna (2.4.18) till (2.4.20) ger sambandet för att återge de symmetriska
komponenterna från ursprungsfaserna.
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3 Programstruktur

Ett behov av programrader som bygger upp modulerade sinusvågor, skapar PWM-
mönster och Fouriertransformerar PWM- mönsterna, finns.

Alla program är skrivna i m-filer och simulerade i Matlabs Command Window,
namnet på mjukvarans kommando fönster.

3.1 PWM-mönster

Själva konceptet bygger på :

• när den modulerade sinusvågen har ett större värde än bärvågen, får PWM-
mönstret en amplitud på  +1 som maximum.

• när den modulerade sinusvåden har ett mindre värde än bärvågen, får PWM-
mönstret en amplitud på  -1 som minimum.

Komplettera med att läsa under rubriken 4.1 Regler för PWM-mönster.

Programrader:

% Rader ur program, som skapar PWM-mönster av modulerad A-fas och
triangelformad bärvåg

tri=sawtooth(2*pi*50*(39)*t+pi/2, 0.5);  % Bärvåg med p=39, frekvensförhållandet.

y=Fas_A;  % Modulerad sinusvåg, kallad också referensvåg eller –signal.

for i=1:length(t)-1  % En loop som räknar från 1 till längden av t minus ett sampel
    if y(1,i)>tri(1,i) | (y(1,i)==tri(1,i) & y(1,i+1)>tri(1,i+1))  % Om referens är större
% än bärvåg eller att  referens är lika med bärvåg och samtidigt i samplet före är %
%referens större än bärvåg, då ska % nästa rad exekvera.

        PWM(1,i)=1;  % Sampel i sätts till +1.

    elseif y(1,i)<tri(1,i) | (y(1,i)==tri(1,i) & y(1,i+1)<tri(1,i+1))  % Eller om referens
% är mindre än bärvåg eller att referens är lika med bärvåg och samtidigt i samplet
% före är referens mindre än bärvåg, då ska nästa rad exekvera.

        PWM(1,i)=-1;  % Sampel i sätts till -1.
    end
end

if y(1,length(t))>tri(1,length(t)) | (y(1,i)==tri(1,length(t)-1) & y(1,i-1) < tri (1,i +
length(t) -1))  % Om referens är större än bärvåg eller att referens är lika med bärvåg
% och samtidigt i samplet före är referens större än bärvåg, då ska nästa rad exekvera.
% Gäller endast för sista samplet, length(t).
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    PWM(1,length(t))=1;  % Sista samplet sätts till +1.

elseif  y(1,length(t))<tri(1,length(t)) | (y(1,i)==tri(1,length(t)-1) & y(1,i-1)> tri(1,i+
length(t)-1)) ))  % Eller om referens är mindre än bärvåg eller att referens är lika
%med bärvåg och samtidigt i samplet före är referens mindre än bärvåg, då ska nästa
%rad exekvera. Gäller endast för sista samplet, length(t).

    PWM(1,length(t))=-1; % Sista samplet sätts till -1.
end

Raderna är tagna ur bilaga 3.

3.2 FFT

3.2.1 Bakgrund

FFT ( eng. Fast Fourier Transform) är en algoritm som transformerar tidsdomänen,
spänning över tid, till frekvensdomänen, spänning över frekvens. Transformationen är
en ren matematisk beräkning.

Med FFT kan signalens frekvensinnehåll visas upp. En ren sinus, t.ex., innehåller bara
en frekvenskomponent. En sådan signal återges som en ”stapel”, via FFT:n, efter
frekvensaxeln.

Oftast används begreppet FFT för den diskreta fouriertransformen. FFT:n är en
snabbare variant av DFT:n ( eng. Discreet Fourier Transform) för att beräkna DFT:n.
Den diskreta fouriertransformen, DFT, skrivs vanligast i litteraturen som:

�
−

=

−
−=∗=

1

0

2

1,...2,1,0)()(
N

n

N
knj

NkenukU
π

En FFT bygger på en sorts intervallhantering, så att beräkningarna blir en ”2-
punkters”-DFT, vilket reducerar beräkningstiden med 99% eller mer jämfört med en
DFT-algoritm.
För att genomföra en FFT-beräkning måste antalet sampel av signalen i tidsdomänen
vara en heltalspotens (antalet sampel) av 2, annars fungerar inte algoritmens
halveringsprincip. I Matlab har antalet sampel en mindre betydelse därför att
programmet är ganska förlåtande och utför beräkningarna ändå.

3.2.1.1 Upplösningen

Upplösningen är samplingsfrekvensen dividerat med antalet sampel. I frekvensplanet
står upplösning för avståndet mellan två närliggande frekvenskomponenter i
frekvensdomänen. Upplösning i frekvensplanet kan också skrivas som:
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N
fs

TsN
f =

∗
=∆ 1

där N= antalet sampel, Ts= tiden mellan två sampel och fs= samplingsfrekvensen.

3.2.1.2 Sampling och vikning (alias)

Enligt Nyquist samplingskriterium ska samplingsfrekvensen, fs, vara minst dubbel så
hög som den högsta förekommande frekvensen, fmax, i insignalen. En för låg
samplingsfrekvens ger upphov till en falsk återskapad signal.

I praktiken behövs det fler än två, vanligtvis minst 4 - 10 sampel, beroende på
kurvtyp.

Endast frekvenser upp till fs/2, Nyquistfrekvensen, av intresse eftersom alla
frekvenser över fs/2 upp till fs är enbart vikningar av de riktiga frekvenserna.

3.2.2 FFT-program

% Fouriertransformerar signalen xn och skalar till ett amplitudspektrum med
upplösningen 50 Hz

fs=50*2^11;  % Samplingsfrekvensen sätts till 50*2^11 för att lättare justera antalet
% sampel i t
t=(1/fs:1/fs:0.02);   % Storleken på t är length(t) som ger antalet data till 2^11=
% 2048 sampel, N.

xn=sin(2*pi*50*t);  % Signalen xn

Y=fft(xn)/(0.5*length(t)); % 2048 punkters fft-algoritm, där (0.5*length(t)) ställer in
% ett amplitudvägt spektrum.

f=0:fs/length(t):length(t); % Upplösning, fs/length(t), N
fs

TsNf ==∆ ∗
1 , ger 50 Hz

% mellan varje sampel.

bar(f(1:6),abs(Y(1:6))); % Plottar 6 st. staplar med upplösningen 50 Hz

Viktigt när transformen utförs är valet av antalet data. För att inte riskera att
amplitudspektrumet visar fragment av frekvenser som inte existerar, bör valet vara en
heltalspotens av 2, som också ger den kortaste uträkningstiden.

En annan kontroll som kan utföras är att ta fs/length(t) (då ett annat antal av data är av
intresse än heltalspotens av 2), om divisionen blir ett heltal då blir fragmenten inte så
stora eller inga alls. Figur 8 visar tre exempel - figurerna är samplade med olika antal
data/sampel, N. Alla figurer är en FFT av en ren sinus på 50 Hz.
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Figur 8 FFT på sinus 50 Hz med olika antal data, N.

I figuren ovan finns, från Diagr. 1 till Diagr. 3, N=2^11, N=3^11 och N=2^11+1. En
division med fs/length(t) ger att Diagr. 1=50, Diagr. 2=50 och Diagr. 3=
50.00048828125. Trenden visar att när fs/length(t) inte blir lika med ett heltal, då
yttrar det sig fragment av frekvenser som inte existerar.

3.2.2.1 Valet av antalet sampel och längden på tiden, t

För att spara utrymme i minnet sätts längden på tiden till ett minimum. Endast
frekvenser på 50 Hz och heltalsmultiplar av grundfrekvensen är intressanta att
Fouriertransformera - därför sätts längden på tiden till 0.02 sekunder (T=1/50).

Antalet sampel har att göra med uppbyggnaden av PWM-mönstret. Ju bättre
återgivning av mönstret som önskas, desto tätare sampel behöver uppbyggnaden.
Eftersom den exakta skärningspunkten mellan referensvåg och bärvåg inte kan
bestämmas, kan bredden på en puls visas lite felaktigt från den verkliga, och därmed
ha en lite felaktig periodtid, se figur 9. Felet minskas med att minska steglängden
mellan samplen, och en mer korrekt FFT kan presenteras, se figur 10.
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Figur 9 Inzoomning på referensvåg och bärvåg, vänster kolumn samplad glesare, höger
kolumn samplad tätare.

De glesare samplen har samplingstid, Ts, på 1/(50*2^11)≈ 9.7656e-006 sekunder och
de tätare samplen har en samplingstid på 1/(50*2^15)≈ 6.1035e-007 sekunder.

Vänster kolumn i figur 9 är samplad glesare och en hjälplinje visar att där den
verkliga skärningspunkten finns (diagrammet i mitten), existerar inga sampel som
ligger åtminstone i närheten av varandra (diagrammet högst upp). Detta leder till att
återgivningen av PWM-mönstret blir lite felaktig (jämför diagrammen PWM-mönster
i vänster och höger kolumn), till skillnad från höger kolumn i figur 9. I
högerkolumnen är återgivningen närmare sanningen, och en FFT som är mer att lita
på ges.
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Figur 10 FFT på PWM-mönster genererat av 50 Hz ren sinus och bärvåg på (39*50) Hz,
kolumnen till vänster är samplad glesare, och kolumnen till höger är samplad
tätare.

I figuren ovan, kolumnen till vänster - transformerad med 2^11 sampel - kan det ses
att p.g.a. dålig återgivning av PWM-mönstret fås mellanliggande frekvenser med
amplituder upp till 1% av maximala amplituden 1, vilket är oacceptabelt i vårt
sammanhang. Ska en FFT göras bör den transformeras med åtminstone 2^15 sampel,
som kolumnen till höger i figuren ovan visar. Arbetsminnet i datorn begränsar antal
sampel. Den arbetsstationen som har nyttjats till exekveringarna har sin gräns strax
över 2^15 sampel.
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4 Dödgång PWM

Dödgång PWM (eng. Dead Band PWM), förkortat som DBPWM, är metod för att
minska antalet tändningar och släckningar. Metoden bygger på samma princip som att
använda sinusformad pulsbreddsmodulering (eng. Sinusoidal PWM), SPWM - att
pulsbreddsmodulera med en högfrekvent bärvåg och en sinusformad modulerad
vågform. SPWM bygger på ide´n att förbättra PWM- mönstrets kvalitet, d.v.s.
reducera övertoner markant, utan hänsyn till tänd- och släckförluster. Det som skiljer
dem åt är att DBPWM inte är kontinuerlig. Ett område på PWM-mönsteret, kallat för
dödgång (eng. dead band), som sträcker sig utanför bärvågen, gör att switchningarna
upphör. Detta bidrar till att tänd- och släckförlusterna minskas.

Det diskontinuerliga intervallet, dödgången, sätts till strax ovanför amplituden ±1,
förslagsvis ±1.0000001för att inte referensvågen ska skära bärvågen

De modulerade sinusvågorna, innehållande dödgång, byggs upp med att tillföra en
våg, nollföljdstillägg (eng. zero sequence addendum), till de rena sinusfaserna.
Nollföljdstillägg kan formas på olika sätt, och har den fundamentala egenskapen att
den genererar endast övertoner av ordningen n=m*3 (m=1,2,3…), där av namnet
nollföljdstillägg. I HVDC Light omhändertas nollföljd av AC-filter och
transformator. Dessa filter formar en strömbana till jord för nämnda frekvensföljd.

4.1 Regler för PWM-mönster

För HVDC Light används följande regler:

Bärvågen är en högfrekvent triangelvåg som är symmetrisk mellan toppvärdena ±1.
Den modulerade vågen är en sinus med en pålagd våg bestående av endast nollföljd.
PWM-mönstret har positiv pol när den modulerade vågen har ett större värde än
bärvågen, och negativ pol när den modulerade vågen har ett mindre värde än
bärvågen.

Om fas-till-fas till en modulerad sinus, exempelvis fas A minus fas B, är en perfekt
sinus med amplituden 3 gånger amplituden på en av ursprungsfaserna och
fasförskjutning på +30 grader, då är det påtagligt att fas-till-jord, fas A, B och C, är
rena sinusvågor modulerade med nollföljdstillägg.

Angående dödgång - den pålagda nollföljden kan modifieras till många olika
varianter, så länge det finns en dödgång på totalt 120 grader i varje period och fas.

4.1.1 DBPWM-mönster 60deg_0

Det här mönstret har en dödgång (eng. dead band) på 60 grader, symmetriskt runt
topparna på faserna, visas i figur 11. Mönstret är plockat från referens [10], och har
förut undersökts i ett tidigare internt dokument på avdelningen. Modulationen
används som utgångsläge för de andra dödgång PWM-modulationerna (eng. Dead
Band PWM patterns).
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Figur 11 De modulerade faserna och nollföljdstillägg för DBPWM-mönster 60deg_0.

Det här mönstret är av intresse för att dödgång är placerat så att tändningar och
släckningar undviks vid höga spänningar, vilket anses vara bra för att reducera tänd-
och släckförluster. Lägg märke till att nollföljdstillägget har en period på 120° som en
tredje överton.

Nollföljdstillägget, i programmet kallat för Modulator_add, är baserat på följande
Matlabkod:

Modulator_add= (1.0000001-m*sin(mod(alfa, 60*pi/180) + (90 - 60/2)*pi/180)) .* (-
1) .* sign(sin((alfa)*(180/60)));

där:

m= modulationsindex
alfa= vinkelfrekvensen , ωt
mod= en modulationsfunktion som ger den rest som blir efter division mellan två
argument, i det här fallet alfa/60°.
sign= en funktion som ger tecknet på det sökta argumentet som resultat

Hela programmet för DBPWM-mönster 60deg_0 finns i bilaga 1
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4.1.2 DBPWM-mönster 60deg_0_45deg

Mönstret är, som sagt, baserat på DBPWM-mönster 60deg_0, men är modifierad så
att endast dödgången på DBPWM-mönster 60deg_0 berörs, se bilaga 2. Det
diskontinuerliga intervallet får en bredd på 45°, se figur 12.

Figur 12 Dödgång på 45 grader, de modulerade fasernas tillägg och fas-till-fas, för
60deg_0_45deg.

Figurerna ovan visar att tilläggen inte är identiska med varandra, vilket innebär att de
inte är av typen nollföljd, och fas_till_fas inte kan bli en perfekt sinus. Samma sak
gäller för de övriga mönstren som kommer undersökas för dödgång. Figur 13 visar
PWM-mönster av aktuell modulation.
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Figur 13 PWM-mönster på DBPWM-mönster 60deg_0_45deg, dödgång på 45 grader.

De övriga PWM-mönsterna med dödgång kommer att se ut på liknande sett, och
därmed inte illustreras i fortsättningen. Det enda som skiljer dem åt är bredden på
dödgången.

En FFT på aktuellt PWM-mönster ger följande amplitudspektrum:

Figur 14 Amplitudspektrum av PWM-mönster från 60deg_0_45deg, 45 grader dödgång.
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En tabell visar mer exakt vad staplarna visar:

Tabell 1. Ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.8781 0 0.0729 0 0.0438 0 0.0736 0 0.0166 0 0.0032

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0477 0 0.0163 0 0.0276 0 0.0072 0 0.0064

4.1.3 DBPWM-mönster 60deg_0_30deg

Mönstret har samma Matlabkod som Modifierad DBPWM-mönster 60deg_0_45deg.
Det enda som behöver justeras i koden är parametern DBwi, från 45 till 30 i bilaga 2.
Samma ändring utförs för att få de andra mönsterna med dödgång.

Figur 15 Dödgång på 30 grader, de modulerade fasernas tillägg och fas-till-fas, för
60deg_0_30deg.
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En FFT av PWM-mönstret ger följande amplitudspektrum:

Figur 16 Amplitudspektrum av PWM-mönster från 60deg_0_30deg, 30 grader dödgång.

En tabell visar mer exakt vad staplarna visar:

Tabell 2. Ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.8683 0 0.0688 0 0.0477 0 0.0832 0 0.0068 0 0.0011

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0477 0 0.0258 0 0.0374 0 0.0028 0 0.0099

4.1.4 DBPWM-mönster 60deg_0_15deg

Dödgången har minskats med ytterligare 15 grader från föregående modulation, och
figuren nedan fås.



23

Figur 17 DBPWM-mönster 60deg_0_15deg, dödgång på 15 grader.

En FFT av PWM-mönstret ger följande amplitudspektrum:

Figur 18 Amplitudspektrum av PWM-mönster från 60deg_0_15deg, 15 grader dödgång.
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En tabell visar mer exakt vad staplarna visar:

Tabell 3. Ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.7977 0 0.0144 0 0.0219 0 0.0920 0 0.0344 0 0.0652

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0209 0 0.0381 0 0.0036 0 0.0116 0 0.0154

4.1.5 Fler modifierade DBPWM-mönster 60deg_0

Några fler mönster till undersökningen med dödgång, modifierade på samma sätt som
innan: 55 och 10 grader dödgång.

Övertoner på fler modifierade DBPWM-mönster 60deg_0 visas i tabeller nedan:

Tabell 4. 60deg_0_55deg, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i
Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.9348 0 0.0945 0 0.0168 0 0.0148 0 0.0706 0 0.0189

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0155 0 0.0438 0 0.0231 0 0.0171 0 0.0305

Tabell 5. 60deg_0_10deg, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i
Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.7787 0 0.0039 0 0.0048 0 0.0767 0 0.0214 0 0.055

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0137 0 0.0343 0 0.0032 0 0.0146 0 0.009

4.2 Resultat Dödgång PWM

4.2.1 Modifierade DBPWM-mönster 60deg_0 jämförs mot lägre
ordningen övertoner

Diagram ska ställas upp, bredd på dödgång mot amplituden, och se hur de olika
övertonerna, 1:a till 21:a ordningen, ändras med bredd på dödgång.
DBPWM-mönster 60deg_0 tas också med jämförelsen för att se hur mycket ett så
kallat nollföljdstillägg som bidrar med en diskontinuerlig referensvåg skiljer sig från
de övriga mönsterna med icke nollföljdstillägg, se figur 19 och 20.
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Figur 19 Jämförelse mellan grundtonen och bredd på dödgång.

Figur 20 Jämförelse mellan övertoner och bredd på dödgång.

Det kan ses att övertonerna skiftar rejält när bredden på dödgång växlas. En orsak till
att frekvenser som klassas som plus-, minus och nollföljd ökar och minskar är att
referensvågen har områden som är fyrkantsformade - det diskontinuerliga intervallet.
En fyrkantsvåg, som ni kanske vet, är uppbyggd av flera frekvenser. Detta är också
orsaken till att DBPWM-mönster 60deg_0 ger upphov till relativt stor mängd plus-
och minusföljd, trots att den är modulerad med ren nollföljdstillägg.

4.3 Andra intressanta mönster med dödgång

Andra intressanta möjligheter med dödgång är tillägg av typen ren nollföljd.
Alternativen som existerar, och som följer reglerna under rubriken 4.1 Regler för
PWM-mönster, är dödgång med 60, 20 och 12 grader, om önskemålet ligger på att ha
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dödgången centrerad över topparna. Dessa mönster har dock redan behandlats på
avdelningen, och kommer inte bearbetas i detta arbete.

Referensvågor med dödgång på 60 och 30 grader kan ses i bilaga 13, Figur f resp.
Figur g.

En kontroll kan göras för att se om inte något mönster har glömts där emellan.

Nollföljd fås av perioder på 120, 60, 40, 30 och 24 grader, o.s.v. , vilket kan tas fram
med formel (2.4.4) i avsnittet Symmetrisak komponenter:

Nollföljd ordning: 3*n+3 där n=0, 1, 2, 3,… (2.4.4)

Med formeln kan vi se att nollföljd finns i ordningen 3:e, 6:e, 9:e, 12:e, och 15:e
överton, beroende hur långt man vill gå. Det betyder att under en period, 360 grader,
av grundfrekvens existerar nollföljd som perioder på 360/3=120, 360/6=60, 360/9=40,
360/12=30 och 360/15=24 grader, kortare perioder ger för korta intervall av dödgång,
och är därmed inte av intresse.

Vidare kan det läggas märke till att endast övertoner med udda ordning ger centrerade
toppar. I detta fall övertonerna med perioden 120, 40 och 24 grader, som ger dödgång
på 60, 20 resp. 12 grader. Förklaringen demonstreras i figur 21 med att plotta en
grundton med en udda överton och en grundton med en jämn överton.

Figur 21 Till vänster grundton och 3:e ordningen överton, till höger grundton och 6:e
ordningen överton.

Udda överton för nollföljd bidrar med att båda topparna växer vid tillägg, jämn
överton bidrar med att en topp växer och en topp krymper.
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5 Modifierad SPWM

För den här sortens modulering nyttjas samma regler som tidigare, alla referensvågor
moduleras med ett nollföljdstillägg på en ren sinus, se också 4.1 Regler för PWM-
mönster.

5.1 Resultat Modifierad SPWM

5.1.1 Jämförelse mellan tre olika Modifierade SPWM

Referensvågorna kan skrivas på följande sätt:

�
�

�
�

�

∆+=′
∆+=′
∆+=′

uUccU
uUbbU
uUaaU

där tilläggen tecknas med u∆ .

De tre olika nollföljstilläggen är:

1. 
2

),,min(),,max( UcUbUaUcUbUau +−=∆

2. )3sin(6
1 tu ∗∗∗=∆ ω

3. )9sin()3sin( 21 tKtKu ∗∗−∗∗∗=∆ ωω
0.17< 1K <0.25
0.02< 2K <0.05

En jämförelse mellan olika toppvärden på ),(, cUbUaU ′′′ , grundtonen på de tre olika
modulationerna och lägre ordningen övertoner.

Sinusar som moduleras med nollföljstillägg 1, 2 och 3, kommer senare kallas för
Modulation 1, Modulation 2 resp. Modulation 3.

5.1.2 Modulation med tillägg numrerat 1, Modulation 1

Programraderna:

Vx=max(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  %
%max(Ua,Ub,Uc)
Vz=min(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  %
%min(Ua,Ub,Uc)
my=0.5;  % Modulationsparameter
Vh=2*(1/2-my)-(1-my).*Vx-my.*Vz;  % Tillägg (Nollföljdstillägg)
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ger modulationen, se figur 22, hämtat ur bilaga 5.

Figur 22 Modulation 1 och tillägg 1, vars modulationsindex är 0.95.

En FFT av PWM-mönstret ger följande amplitudspektrum:

Figur 23 Amplitudspektrum av PWM-mönster för Modulation 1, modulationsindex=0.95.
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En tabell visar mer exakt vad staplarna visar:

Tabell 6. Modulation 1, ma=0.95, ordning av övertoner och deras amplitud
presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0971 0 0.2261 0 0.0007 0 0.0004 0 0.0224 0 0.0008

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0016 0 0.0072 0 0.0021 0 0.0024 0 0.0038

Vidare plottas amplitudsektrum med modulationsindex på 0.9, 0.85, 0.8 och 0.75 -
endast värdena, i tabeller, i bilaga 6.

De olika modulationsindex ställs upp mot amplituden på de olika övertonerna, se figur
24 och 25. Bokstaven n står för ordning på tonerna, i diagrammen.

Figur 24 Jämförelse mellan grundton och modulationsindex.
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Figur 25 Jämförelse mellan övertoner och modulationsindex.

Övriga udda övertoner är för små i förhållande till 3:e övertonen, för att kunna synas i
diagrammet. Dessutom måste återgivningen på PWM-mönstret vara finare, d.v.s.
tätare sampel för att  frekvenser i tiotusendelsområdet ska vara trovärdiga.

5.1.3 Modulation med tillägg numrerat 2, Modulation 2

Modulation 2:s nollföljd består av endast en programrad, (1/6)*sin(2*pi*(3)*50*t),
finnes i bilaga 7.

Modulationen kallas i vissa vetenskapliga artiklar för THIPWM (eng. Third
Harmonic Injection PWM).

Figur 26 Modulation 2 och tillägg 2, vars modulationsindex är 0.95.
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En FFT av PWM-mönstret ger följande amplitudspektrum:

Figur 27 Amplitudspektrum av PWM-mönster för Modulation 2, modulationsindex=0.95.

En tabell visar mer exakt vad staplarna visar:

Tabell 7. Modulation 2, ma=0.95, ordning av övertoner och deras amplitud
presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0951 0 0.1665 0 0.0001 0 0.0008 0 0.0001 0 0.0002

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0004 0 0.0003 0 0.0003 0 0.0002 0 0.0001

Vidare plottas amplitudsektrum med modulationsindex på 0.9, 0.85, 0.8 och 0.75 -
endast värdena, i tabeller, i bilaga 8.

De olika modulationsindex ställs upp mot amplituden på de olika övertonerna, se figur
28.
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Figur 28 Jämförelse mellan modulationsindex och grundton resp. 3:e överton.

De övriga ”aktiva” övertoner är inte medplockade i diagrammet, för att de endast
växlar mellan 0.0008 och 0.0001 V, och är inte att lita på (för det krävs det tätare
sampling).

5.1.4 Modulation med tillägg numrerat 3, Modulation 3

Det finns många varianter på att bygga Modulation 3. Olika kombinationer på 1K  och

2K  ska provas, se tabell nedan. Den kombination som ger bäst resultat, i avseende på
grundton, ska senare jämföras med Modulation 1 och 2. Alla varianter av Modulation
3 kommer att ha 0.95 i modulationsindex.

Tabell 8. Olika kombinationer på 1K  och 2K  för Modulation 3

1K 0.17 0.17 0.17 0.21 0.21 0.21 0.25 0.25 0.25
mot mot mot mot mot mot mot mot mot mot

2K 0.02 0.035 0.05 0.02 0.035 0.05 0.02 0.035 0.05

Undersökning av de olika kobinationerna, mätvärden samlade i bilaga 9, visar att
nollföljdstilläggen )50)9(2sin(02.0)50)3(2sin(21.0 tt ∗∗∗∗∗−∗∗∗∗∗ ππ  och

)50)9(2sin(02.0)50)3(2sin(25.0 tt ∗∗∗∗∗−∗∗∗∗∗ ππ  ger de två högsta
grundtonerna, ca. 1.0925 resp. 1.0966 V. Lägg märke till att om injektionen av 9:e
övertonen ökas så minskas grundtonen, och ökas 3:e övertonen så ökas grundtonen.

Programmen finns i bilaga 10.

Den modulation som gav högst grundton, se figur 30, ska också undersökas med olika
modulationsindex. Som tidigare provas modulationsindex 0.9, 0.85, 0.8 och 0.75 se
figur 31. Värdena samlas i tabeller i bilaga 11.
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Figur 29 Modulation 3 och nollföljdstillägg 3, vars modulationsindex är 0.95, där 1K =0.25
och 2K =0.02 .

En FFT av PWM-mönstret från referensvåg i figur 30 ger följande amplitudspektrum:

Figur 30 Amplitudspektrum av PWM-mönster för Modulation 3, modulationsindex=0.95.
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Figur 31 Jämförelse mellan modulationsindex och grundton, 3:e överton resp. 9:e överton.

5.1.5 Jämförelse mellan grundtonerna och lägre ordningen
övertoner

Grundtonerna hamnar i ordningen (om de graderas efter storlek och har ett
modulationsindex på 0.95): Modulation 1, Modulation 3 ( 1K =0.25, 2K =0.02),
Modulation 2 och till sist Modulation 3 ( 1K =0.21, 2K =0.02). Figur 32 sammanfattar
grundtonerna och deras övertoner i form av staplar. I stapeldiagrammet förkortas
Modulation 1 till Mod 1, Modulation 2 till Mod 2, Modulation 3 ( 1K =0.25, 2K =0.02)
till Mod 3A, och Modulation 3 ( 1K =0.21, 2K =0.02) till Mod 3B.

Figur 32 Nämnda modulationsvarianter och deras toner i amplitudspektra, presenterade i
stapeldiagram.
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6 En intressant algoritm

En intressant räknemetod, hämtat ur referens [11], är den som har använts för
Modulation 1 i kapitel 5.1.2. På ett enkelt sätt kan referensvågor som i bilaga 12
moduleras genom att ändra my. my kan anta konstanta värden, 0<my<1, som t.ex.
figurerna a, b och c i bilaga 12, eller växla mellan DC-nivåerna 0 och 1 som i
figurerna d, e, f och g i nämnd bilaga.

Algoritmens generella utseende:

VzmyVxmymyEVh ∗−−−−= )1()( 2
1 (6.1)

där ),,max( UcUbUaVx =  och ),,min( UcUbUaVz =

och som Matlabkod:

Vh=2*(1/2-my)-(1-my).*Vx-my.*Vz (6.2)

finnes i bilaga 13 med kommentaren: Tillägg (Nollföljdstillägg).

Figurerna a, b, c, d, e, f och g återfinns som Matlabplottar i bilaga 12.

Genom att endast manipulera med my kan nämnda plottar fås. Kod finns i bilaga 13.
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7 Avslutning/Slutsats

En analys på olika PWM-mönster har genomförts, då fungerande program för
analysen exekverar fram amplitudspektrum i Matlab. Referensvågorna som genererar
PWM-mönsterna är av typerna Dödgång PWM och Modifierad SPWM (OBS! Dessa
mönster kan också gå under andra namn).

För Dödgång PWM har en jämförelse gjorts, presenterade i diagram, mellan:
1.   övertoner och bredd på dödgång.

För Modifierad SPWM har en jämförelse gjorts, presenterade i diagram, mellan:
1.   grundton och olika modulationsindex
2.   de olika Modifierad SPWM och deras övertoner.

De framtagna resultaten och jämförelsediagrammen har tagits fram på begäran av
handledare på ABB Utilities AB avdelning Power Systems / LSU.

7.1 Begränsningar och fördelar

Den största svårigheten ligger i att bygga bestämda referensvågor, hittade i
vetenskapliga artiklar. Oftast innehåller artiklarna för lite information, p.g.a. att
författarna oftast refererar till andra artiklar. Problemet kan lösas om tillgången till
referenserna för aktuell artikel fås.

Jag tror att tillgänglighet till IEEE:s databas, där många vetenskapliga artiklar inom
området är samlade, skulle kunna underlätta arbetet. Chansen att träffa på fler
modulationer och möjligheten för lite mer bakgrund till aktuell artikel ökar.

7.2 Rekommendationer till fortsatt arbete

Jag rekommenderar en fortsättning på detta arbete. Det finns många intressanta
modulationer kvar inom motordrift som inte har tillämpats inom detta område,
Elkraftöverföring.

En fortsättning på detta arbete är att försöka återskapa modulationerna i referens [13].
Ett förslag till försök är att manipulera ekvation (6.2) i stycke 6, för att få föreslagna
mönster.
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9 Bilagor

Bilaga 1: M-filen: DBPWMpattern60deg_0
Bilaga 2: M-filen: DBPWMpattern60deg_0_45deg
Bilaga 3: M-filen: PWM_skapare
Bilaga 4: M-filen: Amplitudspektrum
Bilaga 5: M-filen: Modulation 1
Bilaga 6: Tabeller på värden från amplitudspektrum, Modulation 1
Bilaga 7: M-filen: Tredje_ton_tillagg, Modulation 2
Bilaga 8: Tabeller på värden från amplitudspektrum, Modulation 2
Bilaga 9: Tabeller på värden från amplitudspektrum, Modulation 3
Bilaga 10: M-filer för Modulation 3
Bilaga 11: Tabeller på värden från amplitudspektrum från bestämd Modulation 3
Bilaga 12: Figurer på Matlabplottar av figurer från referens [11]
Bilaga 13: M-filer på figurerna i bilaga 12



39

Bilaga 1

% DBPWMpattern60deg_0
clear all;close;close;close;
m=0.95;
fs=50*2^11;
t=(1/fs:1/fs:0.02);
alfa=(2*pi*50*t)';
%
DB_width=60; % The dead band width in degrees
DBshift=0; % A shift value in degrees, to be used for shift the Dead-band, when zero; the dead band is
% symmetrical around the voltage peak
tri=sawtooth(2*pi*50*(39)*t+pi/2,0.5); % p=(39), p=('carrier´s frekvency')/('modulatade wave´s
frequancy')
Modulator_base=m*[sin(alfa) sin(alfa-(2*pi/3)) sin(alfa-(4*pi/3))];
%
Modulator_add= (1.0000001-m*sin(mod(alfa - DBshift*pi/180,DB_width*pi/180) + (90 - DB_width/2
+ DBshift)*pi/180)) .* (-1) .* sign(sin((alfa - DBshift*pi/180)*(180/DB_width)));
%
Modulator= Modulator_base + [Modulator_add Modulator_add Modulator_add];
%%%%%%%%%%%PLOT%%%%%%%%%%%%PLOT%%%%%%%%%%%%%%%PLOT%%
Fas_A=Modulator(:,1)';Fas_B=Modulator(:,2)';Fas_C=Modulator(:,3)';
subplot(411);plot(alfa'*180/pi,[Fas_A' tri']);ylabel('Fas A');axis([0.0 360 -1.1 1.1]);title('DBPWM-
mönster 60deg 0');
subplot(412);plot(alfa*180/pi,[Fas_B' tri']);ylabel('Fas B');axis([0.0 360 -1.1 1.1]);
subplot(413);plot(alfa*180/pi,[Fas_C' tri']);ylabel('Fas C');axis([0.0 360 -1.1 1.1]);
subplot(414);plot(alfa*180/pi,Modulator_add);ylabel('Nollföljdstillägg');xlabel('Alla x-axlar i
grader');axis([0.0 360 -2.0 2.0]);
%%%%%%%%%%%%clear%%%%%%%%%%%%%clear%%%%%%%%%%%%%%%clear%%
clear DB_width;clear DBshift;clear Modulator_base;clear a_fract_1;clear Fas_till_fas;
clear a_fract_2;clear a_fract_3;clear Modulator;clear Fas_B;clear amp 2;%clear Modulator_add;;clear
M_fract;clear m;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
alfa=alfa';
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
FFT_skapare; % Fil som skapar PWM-mönster (Programraderna finns i bilaga 3)
Amplitudspektrum; % Fil som skapar Amplitudspektrum (Programraderna finns i bilaga 4)
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Bilaga 2

% DBPWMpattern60deg_0_45deg
clear all;close;close;close;close;
fs=(50*2^15);
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=2*pi*50*t;
DBwi=45; % DB_width, Dead Band width, when DB is centered to amplitude-top
m=0.95;
tri=sawtooth(2*pi*50*(39)*t+pi/2,0.5); % p=(39), p=('carrier´s frekvency')/('modulatade wave´s
frequancy')
%
Modulator_add=(1.0000001-m*sin(mod(alfa,60*pi/180)+(60)*pi/180)).* (-1) .* sign(sin((alfa)*3));
sq=-max(Modulator_add)*square(alfa-60*pi/180,(60-DBwi)/2*100/360)-max(Modulator_add);
sq2=-max(Modulator_add)*square(alfa-(120-(60-DBwi)/2)*pi/180,(60-DBwi)/2*100/360)-
max(Modulator_add);
sq3=max(Modulator_add)*square(alfa-(180+60)*pi/180,(60-DBwi)/2*100/360)+max(Modulator_add);
sq4=max(Modulator_add)*square(alfa-(180+120-(60-DBwi)/2)*pi/180,(60-
DBwi)/2*100/360)+max(Modulator_add);
mod_add=Modulator_add+sq+sq2+sq3+sq4;
%
Fas_A=m*sin(alfa)+mod_add;
%
alfa2=2*pi*50*t-2*pi/3;
%
Modulator_add2=(1.0000001-m*sin(mod(alfa2,60*pi/180)+(60)*pi/180)).* (-1) .* sign(sin((alfa2)*3));
sq2=-max(Modulator_add2)*square(alfa2-60*pi/180,(60-DBwi)/2*100/360)-max(Modulator_add2);
sq22=-max(Modulator_add2)*square(alfa2-(120-(60-DBwi)/2)*pi/180,(60-DBwi)/2*100/360)-
max(Modulator_add2);
sq23=max(Modulator_add2)*square(alfa2-(180+60)*pi/180,(60-
DBwi)/2*100/360)+max(Modulator_add2);
sq24=max(Modulator_add2)*square(alfa2-(180+120-(60-DBwi)/2)*pi/180,(60-
DBwi)/2*100/360)+max(Modulator_add2);
mod_add2=Modulator_add2+sq2+sq22+sq23+sq24;
%
Fas_B=m*sin(alfa2)+mod_add2;
alfa3=2*pi*50*t+2*pi/3;
Modulator_add3=(1.0000001-m*sin(mod(alfa3,60*pi/180)+(60)*pi/180)).* (-1) .* sign(sin((alfa3)*3));
sq3=-max(Modulator_add3)*square(alfa3-60*pi/180,(60-DBwi)/2*100/360)-max(Modulator_add3);
sq32=-max(Modulator_add3)*square(alfa3-(120-(60-DBwi)/2)*pi/180,(60-DBwi)/2*100/360)-
max(Modulator_add3);
sq33=max(Modulator_add3)*square(alfa3-(180+60)*pi/180,(60-
DBwi)/2*100/360)+max(Modulator_add3);
sq34=max(Modulator_add3)*square(alfa3-(180+120-(60-DBwi)/2)*pi/180,(60-
DBwi)/2*100/360)+max(Modulator_add3);
mod_add3=Modulator_add3+sq3+sq32+sq33+sq34;
Fas_C=m*sin(alfa3)+mod_add3;
fas_till_fas=Fas_A-Fas_B;
subplot(221);plot(alfa*180/pi,[Fas_A' Fas_B' Fas_C']);axis([0.0 360 -1.1 1.1]);title('Fas A, B &
C');grid on;
subplot(222);plot(alfa*180/pi,mod_add);title('Tillägg fas A');axis([0.0 360 -1.1 1.1]);grid on;
subplot(223);plot(alfa*180/pi,mod_add2);title('Tillägg fas B');axis([0.0 360 -1.1 1.1]);grid on;
subplot(224);plot(alfa*180/pi,fas_till_fas);title('Fas A till Fas B');axis([0.0 360 -2 2]);grid on;
%%%%%
alfa=alfa;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
FFT_skapare; % Fil som skapar PWM-mönster (Programraderna finns i bilaga 3)
Amplitudspektrum; % Fil som skapar Amplitudspektrum (Programraderna finns i bilaga 4)
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% PWM_skapare
y=Fas_A;
tri=sawtooth(2*pi*50*(39)*t+pi/2,0.5); % p=(39), p=('bärvågsfrekvens')/('referensvågsfrekvens')
tic
%
for i=1:length(t)-1
    if y(1,i)>tri(1,i) | (y(1,i)==tri(1,i) & y(1,i+1)>tri(1,i+1))
        PWM(1,i)=1;
    elseif y(1,i)<tri(1,i) | (y(1,i)==tri(1,i) & y(1,i+1)<tri(1,i+1))
        PWM(1,i)=-1;
    end
end
if y(1,length(t))>tri(1,length(t)) | (y(1,i)==tri(1,length(t)-1) & y(1,i-1)<tri(1,i+length(t)-1))
    PWM(1,length(t))=1;
elseif  y(1,length(t))<tri(1,length(t)) | (y(1,i)==tri(1,length(t)-1) & y(1,i-1)>tri(1,i+length(t)-1))
    PWM(1,length(t))=-1;
end
%
toc
%
clear i;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%PLOT 2%%%%%%%%%%%%%%%%%PLOT
figure;
subplot(2,1,1);plot(alfa*180/pi,[y' tri']);axis([0.0 360 -1.1 1.1]);ylabel('A-fas & Bärvåg');
subplot(2,1,2);plot(alfa*180/pi,PWM);axis([0.0 360 -1.1 1.1]);ylabel('PWM av A-fas & Bärvåg');
clear y;clear tri;
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% Amplitudspektrum
xn=sin(2*pi*50*t);
%%%%%%%%%%%%%%FFT%%%%%%%%%%%%%%%%%%%FFT%%%%%%%%%%%%
Y=fft(xn)/(0.5*length(t)); % x punkters fft-algoritm;
Y2=fft(PWM)/(0.5*length(t));
f=0:fs/length(t):length(t); % Upplösning i frekvensplanet, Delta_f=1/(N*Ts), forts...
%...Delta_f=fs/N, Delta_f=1Hz, 1Hz mellan varje sampel (sampel = data, element)
clear N; clear fs;clear xn;%clear t;
%clear PWM;
%%%%%%%%%%%%%%PLOT%%%%%%%%%%%%%%%%PLOT%%%%%%%%%%%%%
figure;
subplot(3,1,1);bar(f(1:12),abs(Y(1:12)));ylabel('Amp. [V]');TITLE('Alla diagram är
Amplitudspekrtrum');text(100,0.5,' <----  1*sin( 2*pi*50*t )')
subplot(3,1,2);bar(f(1:length(f)),abs(Y2(1:length(f))));axis([0 1100 0 1.5]);ylabel('Amp.
[V]');text(300,1,'FFT av PWM på A-fas & Bärvåg');
subplot(3,1,3);bar(f(1:length(f)),abs(Y2(1:length(f))));axis([0 1100 0 0.03]);ylabel('Amp.
[V]');text(300,0.025,'Inzoomning av diagramet ovanför');
xlabel('Alla x-axlar i [Hz]');
%
figure;
subplot(2,1,1);bar(f(1:length(f)),abs(Y2(1:length(f))));axis([0 1100 0 1.5]);ylabel('Amp.
[V]');title('Amplitudspekrtum');
subplot(2,1,2);bar(f(1:length(f)),abs(Y2(1:length(f))));axis([0 1100 0 0.03]);ylabel('Amp.
[V]');title('Inzoomning av diagrammet ovan');xlabel('Hertz');
clear Y;
%
L=[];
for i=50:50:1050
ind=find(f==i);
L=[L abs(Y2(ind))];
end
L=L'
%
clear ind; clear i;
clear all;
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% Modulation 1
% my_nollpunktfem %my=0.5
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^15;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t)';  %  Gör om till radianer
m=0.95 % Modulations index.
k=m*(1/0.86602540378444);  % Beräkning av k med rätalinjens ekvation, y=kx+m, för att få
modulationindex att stämma.
Modu_base=k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)];  % De tre faserna A, B & C.
Vx=max(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % max(Ua,Ub,Uc)
Vz=min(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % min(Ua,Ub,Uc)
my=0.5;  % Modulationsparameter
Vh=2*(1/2-my)-(1-my).*Vx-my.*Vz; % Tillägg (Nollföljdstillägg)
Modu=Modu_base+[Vh Vh Vh];  % Modulerad fas, referensvåg
figure;
subplot(211);plot(alfa*180/pi,Modu(:,1));  % Referensvåg för Ua plottas
axis([0 360 -1.1 1.1]);ylabel('Amp. [V]');title('Referensvåg fas A');
subplot(212);plot(alfa*180/pi,Vh);  %  Nollföljdstillägget plottas
axis([0 360 -1.1 1.1]);ylabel('Amp. [V]');xlabel('Alla x-axlar i grader');title('Nollföljdstillägg');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Fas_A=Modu(:,1)';
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
FFT_skapare; % Fil som skapar PWM-mönster (Programraderna finns i bilaga 3)
Amplitudspektrum; % Fil som skapar Amplitudspektrum (Programraderna finns i bilaga 4)
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Modulation 1, ma=0.95, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0971 0 0.2261 0 0.0007 0 0.0004 0 0.0224 0 0.0008

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0016 0 0.0072 0 0.0021 0 0.0024 0 0.0038

Modulation 1, ma=0.9, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0392 0 0.2148 0 0.0004 0 0.0004 0 0.0211 0 0.0013

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0012 0 0.0079 0 0.0022 0 0.0021 0 0.0038

Modulation 1, ma=0.85, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.9817 0 0.2026 0 0.0002 0 0.0006 0 0.0197 0 0.0008

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0006 0 0.0073 0 0.0018 0 0.0023 0 0.0038

Modulation 1, ma=0.8, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.9235 0 0.1902 0 0.0002 0 0.0002 0 0.0193 0 0.0009

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0012 0 0.0073 0 0.0012 0 0.0016 0 0.0026

Modulation 1, ma=0.75, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.8661 0 0.1787 0 0.0004 0 0.0002 0 0.0175 0 0.0012

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0009 0 0.0061 0 0.0017 0 0.0017 0 0.0033
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% Tredje_ton_tillagg
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^15;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t);  %  Gör om till radianer
m=0.95;  % Modulations index
k= m/cos(30*pi/180)-0.0015; % Sinvågen får sin topp till 1 i +/- 30 grader från den rena sinusens topp.
% forts...Vi lyfter upp grundkomponenten, tills 60 grader i bredd är ovanför amplituden 1.
% forts...k justerar modulationsindex relativt bra, så att vi får rätt förhållande mellan bär- och
referensvåg.
Ua=k*sin(2*pi*50*t);  % Omodulerad A-fas
Vh=(1/6)*sin(2*pi*50*(3)*t);  % Nollföljdstillägg
Fas_A=Ua+Vh;  % Modulerad A-fas, Referensvåg fas A
figure;
subplot(211);plot(alfa*180/pi,Fas_A);  % Referensvåg för Ua plottas
axis([0 360 -1.1 1.1]);ylabel('Amp. [V]');title('Referensvåg fas A');
subplot(212);plot(alfa*180/pi,Vh);  %  Nollföljdstillägget plottas
axis([0 360 -1.1 1.1]);ylabel('Amp. [V]');xlabel('Alla x-axlar i grader');title('Nollföljdstillägg');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
FFT_skapare; % Fil som skapar PWM-mönster (Programraderna finns i bilaga 3)
Amplitudspektrum; % Fil som skapar Amplitudspektrum (Programraderna finns i bilaga 4)
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Modulation 2, ma=0.95, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0951 0 0.1665 0 0.0001 0 0.0008 0 0.0001 0 0.0002

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0004 0 0.0003 0 0.0003 0 0.0002 0 0.0001

Modulation 2, ma=0.9, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0384 0 0.1669 0 0.0005 0 0.0003 0 0.0002 0 0.0001

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0002 0 0.0001 0 0.0003 0 0.0001 0 0.0002

Modulation 2, ma=0.85, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.9817 0 0.1670 0 0.0004 0 0.0002 0 0.0002 0 0.0002

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0002 0 0.0002 0 0.0005 0 0.0004 0 0.0007

Modulation 2, ma=0.8, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.9231 0 0.1657 0 0.0004 0 0.0004 0 0.0004 0 0.0002

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0004 0 0.0001 0 0.0002 0 0.0001 0 0.0002

Modulation 2, ma=0.75, ordning av övertoner och deras amplitud presenterade i Volt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.8626 0 0.1671 0 0.0004 0 0.0004 0 0.0001 0 0.0004

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0003 0 0.0005 0 0.0005 0 0.0004 0 0.0008
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Modulation 3, K1=0.17 & K2=0.02, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0783 0 0.1702 0 0.0001 0 0.0004 0 0.0197 0 0.0003

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0004 0 0.0005 0 0.0007 0 0.0005 0 0.0007

Modulation 3, K1=0.17 & K2=0.035, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0637 0 0.1701 0 0.0002 0 0.0005 0 0.0344 0 0.0006

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0001 0 0.0004 0 0.0004 0 0.0001 0 0.0001

Modulation 3, K1=0.17 & K2=0.05, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0474 0 0.1702 0 0.0007 0 0.0003 0 0.0495 0 0.0002

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0007 0 0.0005 0 0.0003 0 0.0002 0 0.0003

Modulation 3, K1=0.21 & K2=0.02, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0925 0 0.2104 0 0.0005 0 0.0002 0 0.0204 0 0.0011

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0001 0 0.0003 0 0.0006 0 0.0001 0 0.0003

Modulation 3, K1=0.21 & K2=0.035, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0792 0 0.2099 0 0.0004 0 0.0007 0 0.0344 0 0.0002

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0006 0 0.0007 0 0.0007 0 0.0001 0 0.0003

Modulation 3, K1=0.21 & K2=0.05, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0651 0 0.2105 0 0.0002 0 0.0007 0 0.0501 0 0.0008

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0007 0 0.0009 0 0.0004 0 0.0001 0 0.0001
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Modulation 3, K1=0.25 & K2=0.02, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0966 0 0.2496 0 0.0008 0 0.0002 0 0.0193 0 0.0001

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0001 0 0.0002 0 0.0005 0 0.0003 0 0.0004

Modulation 3, K1=0.25 & K2=0.035, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0923 0 0.2506 0 0.0001 0 0.0003 0 0.0351 0 0.0002

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0002 0 0.0002 0 0.0002 0 0.0001 0 0.0001

Modulation 3, K1=0.25 & K2=0.05, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0800 0 0.2506 0 0.0002 0 0.0002 0 0.0495 0 0.0003

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0007 0 0.0001 0 0.0010 0 0.0005 0 0.0011
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% Modulation 3, K1=0.21 och K2=0.02
% K1_0p21_K2_0p02
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^15;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t);  %  Gör om till radianer
K1=0.21;K2=0.02;
m=0.95;  % Modulations index
Ua=m*sin(2*pi*50*t);  % Omodulerad A-fas
Vh=K1*sin(2*pi*50*(3)*t)-K2*sin(2*pi*50*(9)*t);  % Nollföljdstillägg
Fas_A=Ua+Vh;  % Modulerad A-fas, Referensvåg fas A
k=m/max(Fas_A)-0.004274;
Fas_A=k*Ua+Vh;
figure;
subplot(211);plot(alfa*180/pi,Fas_A);  % Referensvåg för Ua plottas
axis([0 360 -1.1 1.1]);ylabel('Amp. [V]');title('Referensvåg fas A');
subplot(212);plot(alfa*180/pi,Vh);  %  Nollföljdstillägget plottas
axis([0 360 -1.1 1.1]);ylabel('Amp. [V]');xlabel('Alla x-axlar i grader');title('Nollföljdstillägg');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PWM_skapare;
Amplitudspektrum;

% Modulation 3, K1=0.25 och K2=0.02
% K1_0p25_K2_0p02
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^15;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t);  %  Gör om till radianer
K1=0.25;K2=0.02;
m=0.95;  % Modulations index
Ua=m*sin(2*pi*50*t);  % Omodulerad A-fas
Vh=K1*sin(2*pi*50*(3)*t)-K2*sin(2*pi*50*(9)*t);  % Nollföljdstillägg
Fas_A=Ua+Vh;  % Modulerad A-fas, Referensvåg fas A
k=m/max(Fas_A)+0.01594393;
Fas_A=k*Ua+Vh;
figure;
subplot(211);plot(alfa*180/pi,Fas_A);  % Referensvåg för Ua plottas
axis([0 360 -1.1 1.1]);ylabel('Amp. [V]');title('Referensvåg fas A');
subplot(212);plot(alfa*180/pi,Vh);  %  Nollföljdstillägget plottas
axis([0 360 -1.1 1.1]);ylabel('Amp. [V]');xlabel('Alla x-axlar i grader');title('Nollföljdstillägg');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
PWM_skapare;
Amplitudspektrum;
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Modulation 3, K1=0.25 & K2=0.02, ma=0.95, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0966 0 0.2496 0 0.0008 0 0.0002 0 0.0193 0 0.0001

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0001 0 0.0002 0 0.0005 0 0.0003 0 0.0004

Modulation 3, K1=0.25 & K2=0.02, ma=0.9, ordning av övertoner och deras amplitud
presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.0372 0 0.2502 0 0.0002 0 0.0002 0 0.0203 0 0.0001

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0003 0 0.0003 0 0.0005 0 0.0005 0 0.0007

Modulation 3, K1=0.25 & K2=0.02, ma=0.85, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.9707 0 0.2505 0 0.0002 0 0.0001 0 0.0197 0 0.0002

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0005 0 0.0003 0 0.0003 0 0.0003 0 0.0003

Modulation 3, K1=0.25 & K2=0.02, ma=0.8, ordning av övertoner och deras amplitud
presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.9022 0 0.2503 0 0.0006 0 0.0002 0 0.0206 0 0.0005

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0005 0 0.0005 0 0.0001 0 0.0003 0 0.0003

Modulation 3, K1=0.25 & K2=0.02, ma=0.75, ordning av övertoner och deras
amplitud presenterade i Volt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.8278 0 0.2509 0 0.0004 0 0.0004 0 0.0197 0 0.0005

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0.0002 0 0.0003 0 0.0002 0 0.0004 0 0.0003
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% my_nollpunktfem % Figur a
%my=0.5
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^11;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t)';  %  Gör om till radianer
m=1;  % Modulationsindex.
k=m*(1/0.86602540378444);  % Beräkning av k med rätalinjens ekvation, y=kx+m, för att få
modulationindex att stämma.
Modu_base=k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)];  % De tre faserna A, B & C.
Vx=max(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % max(Ua,Ub,Uc)
Vz=min(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % min(Ua,Ub,Uc)
my=0.5;  % Modulationsparameter
Vh=2*(1/2-my)-(1-my).*Vx-my.*Vz; % Tillägg (Nollföljdstillägg)
Modu=Modu_base+[Vh Vh Vh];  % Modulerad fas, referensvåg
figure;
subplot(311);plot(alfa*180/pi,Modu(:,1));ylabel('Referensvåg');title('Figur a');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(312);plot(alfa*180/pi,Vh);ylabel('Nollföljdstillägg');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(313);plot(alfa*180/pi,my);ylabel('my=0.5');axis([0 360 -0.1 1.1]);xlabel('grader')

% my_noll % Figur b
% my=0
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^11;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t)';  %  Gör om till radianer
m=1;  % Modulationsindex.
k=m;%
Modu_base=k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)];  % De tre faserna A, B & C.
Vx=max(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % max(Ua,Ub,Uc)
Vz=min(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % min(Ua,Ub,Uc)
my=0;  % Modulationsparameter
Vh=2*(1/2-my)-(1-my).*Vx-my.*Vz;% Tillägg (Nollföljdstillägg)
Modu=Modu_base+[Vh Vh Vh];  % Modulerad fas, referensvåg
figure;
subplot(311);plot(alfa*180/pi,Modu(:,1));ylabel('Referensvåg');title('Figur b');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(312);plot(alfa*180/pi,Vh);ylabel('Nollföljdstillägg');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(313);plot(alfa*180/pi,my);ylabel('my=0');axis([0 360 -0.1 1.1]);xlabel('grader')

% my_ett % Figur c
% my=1
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^11;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t)';  %  Gör om till radianer
m=1;  % Modulationsindex.
k=m;
Modu_base=k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)];  % De tre faserna A, B & C.
Vx=max(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % max(Ua,Ub,Uc)
Vz=min(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % min(Ua,Ub,Uc)
my=1;  % Modulationsparameter
Vh=2*(1/2-my)-(1-my)*Vx-my*Vz;  % Tillägg (Nollföljdstillägg)
Modu=Modu_base+[Vh Vh Vh];  % Modulerad fas, referensvåg
figure;
subplot(311);plot(alfa*180/pi,Modu(:,1));ylabel('Referensvåg');title('Figur c');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(312);plot(alfa*180/pi,Vh);ylabel('Nollföljdstillägg');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(313);plot(alfa*180/pi,my);ylabel('my=1');axis([0 360 -0.1 1.1]);xlabel('grader')
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% my_c % Figur d
% my=c
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^11;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t)';  %  Gör om till radianer
m=1;  % Modulationsindex.
k=m;
Modu_base=k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)];  % De tre faserna A, B & C.
Vx=max(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % max(Ua,Ub,Uc)
Vz=min(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % min(Ua,Ub,Uc)
my=0.5*square(alfa*3-180*pi/180)+0.5;  % Modulationsparameter % my=c
Vh=2*(1/2-my)-(1-my).*Vx-my.*Vz;  % Tillägg (Nollföljdstillägg)
Modu=Modu_base+[Vh Vh Vh];  % Modulerad fas, referensvåg
figure;
subplot(311);plot(alfa*180/pi,Modu(:,1));ylabel('Referensvåg');title('Figur c');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(312);plot(alfa*180/pi,Vh);ylabel('Nollföljdstillägg');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(313);plot(alfa*180/pi,my);ylabel('my=c');axis([0 360 -0.1 1.1]);xlabel('grader')

% my_c_tak % Figur e
% my=c_tak
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^11;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t)';  %  Gör om till radianer
m=1;  % Modulationsindex.
k=m;
Modu_base=k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)];  % De tre faserna A, B & C.
Vx=max(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % max(Ua,Ub,Uc)
Vz=min(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % min(Ua,Ub,Uc)
my=0.5*square(alfa*3-0*pi/180)+0.5; % Modulationsparameter % my=c_tak
Vh=2*(1/2-my)-(1-my).*Vx-my.*Vz;  % Tillägg (Nollföljdstillägg)
Modu=Modu_base+[Vh Vh Vh];  % Modulerad fas, referensvåg
figure;
subplot(311);plot(alfa*180/pi,Modu(:,1));ylabel('Referensvåg');title('Figur e');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(312);plot(alfa*180/pi,Vh);ylabel('Nollföljdstillägg');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(313);plot(alfa*180/pi,my);ylabel('my=c tak');axis([0 360 -0.1 1.1]);xlabel('grader')

% my_d % Figur f
% my=d
clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^11;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t)';  %  Gör om till radianer
m=1;  % Modulationsindex.
k=m;
Modu_base=k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)];  % De tre faserna A, B & C.
Vx=max(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % max(Ua,Ub,Uc)
Vz=min(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % min(Ua,Ub,Uc)
my=0.5*square(alfa*3-90*pi/180)+0.5; % Modulationsparameter % my=d
Vh=2*(1/2-my)-(1-my).*Vx-my.*Vz; % Tillägg (Nollföljdstillägg)
Modu=Modu_base+[Vh Vh Vh];  % Modulerad fas, referensvåg
figure;
subplot(311);plot(alfa*180/pi,Modu(:,1));ylabel('Referensvåg');title('Figur f');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(312);plot(alfa*180/pi,Vh);ylabel('Nollföljdstillägg');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(313);plot(alfa*180/pi,my);ylabel('my=d');axis([0 360 -0.1 1.1]);xlabel('grader')

% my_d_tak % Figur g
% my=d_tak
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clear all;close;close;close;close;
fs=50*2^11;
t=1/fs:1/fs:0.02;
alfa=(2*pi*50*t)';  %  Gör om till radianer
m=1;  % Modulationsindex.
k=m;
Modu_base=k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)];  % De tre faserna A, B & C.
Vx=max(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % max(Ua,Ub,Uc)
Vz=min(k*[cos(alfa) cos(alfa-120*pi/180) cos(alfa+120*pi/180)]')';  % min(Ua,Ub,Uc)
my=0.5*square(alfa*3-279*pi/180)+0.5; % Modulationsparameter % my=d
Vh=2*(1/2-my)-(1-my).*Vx-my.*Vz; % Tillägg (Nollföljdstillägg)
Modu=Modu_base+[Vh Vh Vh];  % Modulerad fas, referensvåg
figure;
subplot(311);plot(alfa*180/pi,Modu(:,1));ylabel('Referensvåg');title('Figur g');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(312);plot(alfa*180/pi,Vh);ylabel('Nollföljdstillägg');axis([0 360 -1.1 1.1]);
subplot(313);plot(alfa*180/pi,my);ylabel('my=d tak');axis([0 360 -0.1 1.1]);xlabel('grader')


