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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
Oznaczenia ogólne
x, x(t)
– wartość chwilowa
X
– składowe stałe
Î
– wielkość estymowana
Napięcia
uA_PE
uAB
UC1
UDC
uF
uN_PE
uSH

–
–
–
–
–
–
–

napięcie wyjściowe falownika w fazie A mierzone względem uziemienia
przewodowe napięcie wyjściowe mierzone pomiędzy fazami A i B falownika
napięcie pojemności pomocniczej C1
źródło napięcia stałego
napięcie wejściowe falownika
napięcie wspólne
napięcie wałowe

Prądy
iA
iCR
iLR
ILR(max)
ILR(min)
iO
iPE
IPE(max)
iSH
ISH(max)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prąd wyjściowy falownika w fazie A
prąd kondensatora rezonansowego
prąd cewki rezonansowej
wartość maksymalna prądu cewki rezonansowej
wartość minimalna prądu cewki rezonansowej
prąd obciążenia
prąd w przewodzie PE
wartość maksymalna prądu w przewodzie PE
prąd wałowy maszyny elektrycznej
wartość maksymalna prądu wałowego

Inne wielkości
C1
– pojemność pomocnicza
CBRG
– pojemność łożyska
CF
– pojemność kondensatora w obwodzie pośredniczącym

6
Cp1, Cp2
CPE

Wykaz ważniejszych oznaczeń

CSR
fS
LR
PC
PDYN
PTF
TS
TZ
ZC

– pojemności doziemne
– pojemność pomiędzy uziemionym korpusem a punktem neutralnym uzwojeń
stojana połączonych w gwiazdę
– pojemność kondensatora rezonansowego
– pojemność pomiędzy wałem a uziemionym korpusem maszyny elektrycznej
– pojemność pomiędzy zaciskami stojana a uziemionym korpusem maszyny
elektrycznej
– pojemność pomiędzy zaciskami uzwojeń stojana a wałem maszyny elektrycznej
– częstotliwość przełączeń tranzystorów falownika
– indukcyjność cewki rezonansowej
– straty przewodzenia
– straty przełączania
– straty przewodzenia tranzystorów falownika
– okres przełączeń tranzystorów falownika
– czas opadania napięcia
– impedancja składowej wspólnej

Skróty
A, B, C
CM
DF
F
IGBT
K
M
MOSFET

–
–
–
–
–
–
–
–

P
PDM
PE
PQRDCLI

–
–
–
–

PWM
R
S
TF
V
ZCS
ZVS

–
–
–
–
–
–
–

CR
CRK
CSK

oznaczenia faz napięcia wyjściowego falownika
składowa wspólna (ang. common mode)
diody w mostku falownika
falownik
tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (ang. insulated gate bipolar transistor)
korpus maszyny elektrycznej
maszyna elektryczna
tranzystor polowy z izolowaną bramką (ang. metal oxide semiconductor field
effect transistor)
prostownik
modulacja gęstości impulsów (ang. pulse-density modulation)
uziemienie ochronne (ang. protective earthing)
falownik napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym
(ang. parallel quasi-resonant DC-link inverter)
modulacja szerokości impulsów (ang. pulse-width modulation)
wał maszyny elektrycznej
początek połączonych w gwiazdę uzwojeń stojana maszyny elektrycznej
tranzystory falownika
obwód pośredniczący
przełączanie w stanach bezprądowych (ang. zero-current switching)
przełączanie w stanach beznapięciowych (ang. zero-voltage switching)

