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Basic Concept or Summary

Đo lường Tổn hao Chuyển mạch để Phát triển Thiết bị Điện Tiết kiệm Năng lượng

Y2 thiết bị Z4 điện E29 máy móc và dùng điện

Yokogawa Electric Corporation

Máy hiện sóng điện tử 
DL9000

Thời gian

Dạng sóng mẫu của phương pháp đo tổn hao chuyển mạch
Đo độ tổn hao khi ngắt điện mẫu bằng DL9000

Mạch hiệu chỉnh hệ số công suất tác dụng bằng Hiệu chỉnh hệ số công suất (APFC)

Đặc tính

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

Bộ biến tần giúp tiết kiệm năng lượng được lắp đặt trong các máy điều hòa không khí, đèn huỳnh 
quang, tủ lạnh, động cơ, ampe và bộ nguồn liên tục (UPS) là các thiết bị có các thành phần cơ bản – 
MOSFET, IGBT và các thiết bị chuyển mạch khác – được điều khiển để tạo hiệu năng tổng thể cho bộ 
biến tần. Vì vậy, thiết bị này là một cấu kiện quan trọng để đo hiệu suất tiết kiệm năng lượng, tiêu thụ 
điện thấp, sự hài hòa (theo quy định bởi Tiêu chuẩn EN/EN61000-3-2) và các hệ số khác nhằm đạt hiệu 
suất năng lượng, độ tin cậy và giảm kích thước trong giai đoạn phát triển bộ biến tần.

<Hạng mục quan trọng khi đo lường>
 Tổn hao chuyển mạch
 Vùng vận hành an toàn (SOA)
 Phân tích hài hòa
Giảm chi phí

Trong vận hành thiết bị chuyển mạch, tổn hao chuyển mạch được xác định như sau:
① Tổn hao công suất do chuyển TẮT-BẬT: Tổn hao do bật điện (T1-T2)
② Tổn hao công suất do chuyển hướng BẬT-TẮT: Tổn hao do tắt điện (T3-T4)
③ Tổn hao chu kỳ đầu tiên bao gồm cả vật dẫn T2-T3: Tổng mức tổn hao trung bình (T1-T5)
Ví dụ: Tổn hao do bật điện được xác định bằng công thức sau:

Sử dụng bộ phân tích nguồn điện trên DL9000, ba loại tổn hao được đề cập ở trên sẽ được tự động 
tính toán và hiển thị. T1-T4 được xác định bằng con trỏ khoảng cách cho thông số đo lường đơn vị điện 
năng Watt (Wp).

Hiệu quả hoặc nhận xét

Đo lường hiệu suất năng lượng bằng DL9000 giúp cải thiện lượng tiêu thụ điện của các nhà sản xuất 
bộ biến tần
 Y Inc: Cải thiện được 13% lượng tiêu thụ điện (so sánh với máy chuẩn )**/Giảm  khoảng 58.8t

CO2/năm***
M Corp.: Cải thiện được 12% lượng tiêu thụ điện (so sánh với máy chuẩn )*

*Nguồn: Trích từ catalog bộ biến tần F700 của M Corp.
**Nguồn: Trích từ các đặc tính của bộ biến tần A1000 của Y Inc (Hiệu năng môi trường của bộ biến tần)
***Nguồn: Như trên (Quạt A/C 3.7kW × 100 đơn vị; điện 15 yên/kWH; Vận hành hàng năm được tính cho 365 ngày; CO2 thải
ra được tính tại 0.42 kg/kWH cho 1kWH điện)

nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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T&M Customer Support Center: 0120-137046 / 
E-mail (Customer Support): tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp
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Trong nước: Panasonic, Sony, Mitsubishi Electric, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Sharp, Sanyo Electric, 
TDK Konica/Minolta, Seiko-Epson, Pioneer, Brother, Yamaha, Nikon, Renesas 
Technology, Aisin AW, Ushio, Oriental Motor, Daikin Industries, Sansha Electric 
Manufacturing, JEF, Đại học Công nghệ Nagaoka, Đại học Shinshu 

Nước ngoài: ANALOG DEVICES, SONY, HYUNDAI MOTOR, SAMSUNG ELECTRONICS, 
INFINEON TECHNOLOGIES, v.v…




