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WYMAGANIA I OPTYMALIZACJA STRUKTURY 

PRZEKSZTAŁTNIKA DLA NAPĘDÓW Z FALOWNIKIEM NAPIĘCIA  

Streszczenie: W artykule jest rozpatrywane zagadnienie optymalizacji struktury 

napędów z falownikiem napięcia przy uwzględnieniu ich oddziaływania na sieć zasilającą 

i innych ważnych wymagań. Podano wymogi normy, dotyczące dopuszczalnej emisji 

harmonicznych prądu do sieci. Ustalono przedziały mocy, w których są spełnione te 

wymogi przez najprostsze struktury przekształtnika z kondensatorem DC lub filtrem DC  

i dławikiem sieciowym oraz kiedy muszą być stosowane układy o zmniejszonej emisji 

harmonicznych. Na przykładzie konkretnych struktur rozpatrzono problem strat mocy  

i koordynacji parametrów. Dokonano wielokryterialnego porównania różnych struktur. 

Przedstawiono metodę optymalizacji układu opartą na agregacji poszczególnych 

wymagań w jedno uogólnione kryterium za pomocą specjalnej funkcji. 

Słowa kluczowe: struktura przekształtnika, emisja harmonicznych, straty mocy, falownik napięcia, 

regulowany napęd prądu przemiennego, oddziaływanie przekształtnika na sieć  

REQUIREMENTS AND STRUCTURE OF THE INVERTER FOR 

ADJUSTABLE AC DRIVES 

Summary: In the paper the structure optimisation problem for voltage source 

inverter drives with consideration of its reaction on supply network and others important 

requirements is treated. The standards relating to the current harmonic emission into the 

network are given. There are determined the ranges of power in which the requirements 

are fulfilled by the simplest converter structures with DC capacitor or DC filter and the 

network side choke as well as the cases when the systems with decreased harmonic 

emission must be used. The problem of power loss and parameter co-ordination is 

examined on the example of concrete structures. A multi-criterion comparison of 

different structures is done. The method of system optimisation based on the aggregation 

of the separate requirements into one generalised criterion by means of special function is 

presented. 

Keywords: converter structure, harmonic emission, power loss, voltage source inverter, adjustable AC 

drive, converter reaction on the supply system  
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1. WPROWADZENIE 

Najczęściej stosowanymi napędami regulowanymi są układy z silnikami prądu 

przemiennego, przede wszystkim indukcyjnymi, zasilane przez przetwornicę napięcia. Biorąc 

pod uwagę dużą ilość takich napędów, jak i szeroki zakres mocy, obejmujący przy niskim 

napięciu 400V układy od setek W do setek kW, ważna jest optymalizacja ich struktury. Może 

ona dać korzyści w wielu dziedzinach gospodarki.  

Struktura napędu rzutuje na jego koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Wymogiem jest 

energooszczędność napędu. Obecnie są też ważne standardy, dotyczące kompatybilności 

elektromagnetycznej. Ich obligatoryjność wynika z normy PN-EN 61000 3 [8], podającej 

dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych do sieci zasilającej. 

W literaturze jest wiele opracowań [2, 3, 4], dotyczących pojedynczych kryteriów, np. 

minimalizacji strat lub zawartości harmonicznych w prądzie sieci, albo eliminacji wybranych 

harmonicznych. Rzadziej natomiast zagadnienie jest rozpatrywane wielokryterialnie. Problem 

polega na wzajemnej przeciwstawności kryteriów, która wymaga rozwiązań 

kompromisowych. Ponadto, obligatoryjne wymagania odnośnie do dopuszczalnej emisji 

harmonicznych prądu do sieci zależą – jak się okazuje – od mocy napędu. Zagadnienia te 

wymagają rozpatrzenia, aby ustalić najwłaściwsze struktury dla poszczególnych przedziałów 

mocy i dokonać agregacji pojedynczych wymagań w jedno uogólnione kryterium 

optymalizacji napędu. 

Analiza struktur napędu, w kontekście dopuszczalnej emisji harmonicznych prądu do 

sieci oraz innych ważnych wymogów, a także opracowanie uogólnionego kryterium 

optymalizacji, obejmującego wszelkie możliwe wymagania składowe, jest przedmiotem 

kolejnych rozdziałów.  

2. DOPUSZCZALNA EMISJA HARMONICZNYCH DO SIECI  

Norma [8] podaje wymogi, jakie obecnie powinny spełniać odbiorniki, a więc i napędy 

elektryczne, z punktu widzenia emisji harmonicznych prądu do sieci zasilającej. Jest w niej 

podział  na odbiorniki o prądzie znamionowym do 16 A i powyżej 16 A. Odpowiednie 

wyciągi, mające zastosowanie do 3fazowych napędów, przytoczono w tabelach 1 i 2. 

Zauważyć należy, że dla małych odbiorników norma [8] podaje dopuszczalne wartości 

harmonicznych prądu w amperach, bez względu na moc urządzenia, a od prądu 

znamionowego 16 A są ograniczane wartości procentowe harmonicznych, przy ich 

odnoszeniu do prądu znamionowego. Analiza danych z obydwu tabel pozwala ustalić, że dla 

napędów z falownikiem napięcia o przeciętnym widmie harmonicznych w prądzie sieci, 

przechodzenie progu 16 A wiąże się ze skokową zmianą wymagań. 
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Niejasne przy tym jest, jak w świetle normy [8] należy traktować grupy  napędów  

pracujących blisko siebie, np. w gnieździe produkcyjnym. Niekiedy mają one nawet wspólną 

przetwornicę częstotliwości lub jej część, obejmującą prostownik i szyny DC. Nie wiadomo 

również, jak podchodzić do kompensacji i/lub filtracji grupowej, która w pewnych 

przypadkach grup odbiorników jest technicznie i ekonomicznie bardzo uzasadniona. Byłoby 

więc celowe dopuszczenie wyjątków, polegających na tym, że poziomy emisji z tabel 1 i 2 

dotyczą nie pojedynczych napędów, ale całej ich grupy, z ewentualnym układem grupowej 

kompensacji oddziaływania na sieć. 

 Tabela 1 

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych do sieci  

dla odbiorników o prądzie znamionowym do 16 A 

Rząd harmonicznej [n] 
Maksymalny dopuszczalny prąd 

harmonicznej [A] 

Harmoniczne nieparzyste 

3 2,3 

5 1,14 

7 0,77 

9 0,4 

11 0,33 

13 0,21 

3915  n  
n

15
15,0  

Harmoniczne parzyste 

2 1,08 

4 0,43 

6 0,3 

408  n  
n

8
23,0  

 

 Tabela 2 

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych do sieci  

dla odbiorników o prądzie znamionowym powyżej 16 A 

Rząd harmonicznej [n] 

Maksymalny dopuszczalny prąd 

harmonicznej, wyrażony w % 

harmonicznej podstawowej 

prądu zasilającego [%] 

3 21,6 

5 10,7 

7 7,2 
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cd. tabeli 2 

9 3,8 

11 3,1 

13 2 

15 0,7 

17 1,2 

19 1,1 

21 0,6 

23 0,9 

25 0,8 

27 0,6 

29 0,7 

31 0,7 

33 0,6 

3. ZWYKŁE STRUKTURY NAPĘDU W KONTEKŚCIE DOPUSZCZALNEJ EMISJI 

HARMONICZNYCH  

Jest interesujące, czy i ewentualnie w jakich przedziałach mocy można spełnić 

wymagania normy [8] w najprostszych strukturach napędu z falownikiem napięcia, jak na  

rys. 1. Dla uzyskania odpowiedzi w tej kwestii przeprowadzono badania symulacyjne  

z wariantowaniem elementów filtrujących zaznaczonych obwódkami na rys. 1, przy 

obciążeniu nie mniejszym od 1/3 obciążenia znamionowego. Ograniczenie wypadkowej 

zawartości harmonicznych (THDI – Total Harmonic Distortion) w prądzie sieci, jakie można 

uzyskać w poszczególnych strukturach przy poprawnie dobranych elementach filtrujących [9, 

10] podano w tabeli 3. 

 

Rys. 1.Tradycyjna struktura napędu z falownikiem napięcia 

Fig. 1. Traditional structure of drive with VSI 
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 Tabela 3  

Możliwości ograniczenia emisji harmonicznych do sieci w najprostszych  

strukturach falowników napięcia z rys. 1 

 

Struktura Możliwość ograniczenia THDI 

Tylko z kondensatorem DC do 70% 

Z kondensatorem DC i dławikiem sieciowym do 60% 

Tylko z filtrem DC do 25% 

Z filtrem DC i dławikiem sieciowym do 16% 

 

Zestawiając dane z tabel 1 i 1 z danymi z tabeli 3 i biorąc pod uwagę widma 

harmonicznych prądu uzyskane w trakcie badań, można drogą prostych przeliczeń znaleźć 

odpowiedź na postawione w tym rozdziale pytanie. 

Z podanych w tabeli 1 dopuszczalnych wartości poszczególnych harmonicznych prądu 

(1,71 A – dla 5. harmonicznej; 1,15 A – dla 7. harmonicznej itd.) uzyskuje się dla napędów  

o prądzie znamionowym 16 A (wartość graniczna stosowania tabeli I) współczynnik THDI = 

8,8%. Wartość taka jest wynikiem geometrycznego sumowania tych składowych z tabeli 1, 

które występują w prądzie falownika, przy ich odnoszeniu do prądu podstawowej 

harmonicznej, wynoszącego 16 A. THDI = 8,8% jest więc granicznym odkształceniem prądu 

dla napędu o mocy ok. 9 kW. Jest to moc silnika indukcyjnego o przeciętnym współczynniku 

cosφ = 0,813, przy napięciu 400 V, dla prądu 16 A, zgodnie ze wzorem: 

Pgr = cos3UI = 8130164003 , = 9000 W.                              (1) 

Dla mocy P mniejszych odkształcenie dopuszczone normą można obliczyć ze wzoru: 

THDI = 
P

Pgr
8,8% = 

P

9000
8,8%.                                            (2) 

Z zależności (2) wynika bezpośrednio wzór na największą moc P napędu, jeżeli jest znany 

jego współczynnik THDI: 

P = 
THDI

grP
8,8% = 

THDI

9000
8,8%.                                            (3) 

Wstawiając wartości THDI z tabeli 3 uzyskuje się następujące największe moce napędów, dla 

których są jeszcze spełnione wymagania normy [8]: 

– 1,13 kW  dla struktury tylko z kondensatorem DC, 

– 1,32 kW dla układu z kondensatorem DC i dławikiem sieciowym, 

– 3,17 kW  dla przekształtnika z filtrem DC, 

– 4,95 kW dla struktury z filtrem DC i dławikiem sieciowym. 

Powyżej mocy ok. 5 kW (4,95 kW) żadna z najprostszych struktur (rys. 1 i tabela 3) nie 

jest właściwa z punktu widzenia emisji harmonicznych do sieci. 
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Dla napędów o prądzie znamionowym powyżej 16 A obowiązuje tabela 2. Jeżeli 

zsumować geometrycznie te z podanych w niej składowych, które są w prądzie sieciowym 

falownika o tradycyjnej strukturze, to uzyskuje się THDI =13,5%. W zestawieniu z tabelą 3 

oznacza to, że żadna z najprostszych struktur z rys. 1 nie spełnia wymogów normy. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że jeżeli na serio traktować wymagania normy [8], to 

wszystkie napędy o mocy powyżej 5 kW powinny mieć strukturę o zmniejszonym 

oddziaływaniu na sieć innymi środkami, niż to ma miejsce w najprostszej, tradycyjnej 

przetwornicy z mostkiem diodowym w roli zasilacza, z kondensatorem lub filtrem DC  

i z ewentualnym dławikiem sieciowym. 

4. PROBLEM STRAT MOCY I KOORDYNACJI PARAMETRÓW UKŁADU  

Do szczegółowej analizy wybrano trzy napędy o następujących mocach i strukturach: 

– 1 kW – jedynie z kondensatorem DC, 

– 5 kW – z dławikiem sieciowym i filtrem DC, 

– 20 kW – z filtrami:  DC i sieciowym rezonansowym LC. 

Zgodnie z rozważaniami poprzedniego rozdziału, dwa pierwsze układy są wyposażone  

w najprostsze elementy filtrujące (rys. 1) zapewniające spełnienie wymogów podanych 

w tabeli 1. Trzeci układ z uwagi na moc 20 kW musi spełniać wymogi tabeli 2. Z tego 

powodu przewidziano dla niego strukturę  o zmniejszonym oddziaływaniu na sieć w postaci 

filtru rezonansowego LC 5. harmonicznej. 

Oddziaływanie na sieć zasilającą i niektóre parametry elementów filtrujących zależą  

w znacznym stopniu od danych samej sieci. Zgodnie z tabelą 4 przypisano poszczególnym  

strukturom różne parametry sieci, przyjmując dla większych układów większe moce 

zwarciowe w punktach ich przyłączenia. Podane parametry zasilania oddają w przybliżeniu 

realia sieci kopalnianej, gdzie z uwagi na długie linie zasilające jest w punkcie przyłączenia 

przekształtnika duża wartość napięcia zwarcia i stosunku Rz/Xz.  

 
 Tabela 4  

Parametry sieci zasilającej 400 V 
 

Moc 

układu 

P 

[kW] 

Moc źródła 

(transfor-

mator)  

 S [kVA] 

Napięcie 

zwarcia Uz 

[%] 

 

Stosunek 

Rz/Xz 

 

Zz 

[mΩ] 

 

Xz [mΩ] 

 

Lz [mH] 

 

Rz [mΩ] 

1 100 15 0,4 240 203 0,646 81,2 

5 250 12 0,35 76,8 72,6 0,231 25,4 

20 400 10 0,3 40,0 35,1 0,112 10,5 
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Parametry elementów filtrujących dobrane zgodnie z zasadami ich projektowania [9, 10] 

podano w tabeli 5. 

Podstawowe znaczenie dla sprawności przekształtnika jako całości ma rezystancja 

dławików. Powinna ona być możliwie mała, jednak trzeba mieć na uwadze zależności 

konstrukcyjne. Ważna jest zależność rezystancji dławika od jego indukcyjności i prądu. 

Można ją wyznaczyć analitycznie ze wzorów na rezystancję i indukcyjność uzwojenia:  

γS

l
R  ,            L = z

2GM                                                           (4,5) 

gdzie: l oraz S – długość oraz przekrój drutu uzwojenia, γ oraz z – konduktancja materiału 

oraz liczba zwojów uzwojenia, GM – przewodność magnetyczna rdzenia dławika.  

 

 

 Tabela 5 

Parametry elementów filtrujących 
 

 Moc układu 

1 kW 5 kW 20 kW 

Dławik 

sieciowy 

LD [mH] – 2,83 – 

RD [mΩ] – 240 – 

 

Rezonansowy 

filtr sieciowy 

n – – 4,95 

LF [mH] – – 13,4 

RF [mΩ] – – 105,3 

CF [μF] – – 30,9 

QF [kVAr] – – 1,62 

Kondensator 

DC 

CF [μF] 2180 – – 

Filtr DC 
L [mH] – 12,4 3,09 

R [mΩ] – 409 51,1 

CF [μF] – 227 909 

Parametry 

zasilania 

Lz [mH] 0,646 0,231 0,112 

Rz [mΩ] 81,2 25,4 10,5 
 

 

Na podstawie wzoru (4) oraz proporcjonalności pomiędzy: 

– prądem uzwojenia I i przekrojem S drutu, 

– przekrojem So okna dławika i kwadratem długości l1 jednego zwoju, 

– przekrojem okna So i liczbą zwojów z 

można napisać następujący ciąg proporcjonalności: 

                         R ~ 
I

zl1
 ~ 

I

Sz o
~ 

I

zz
= 

I

z 2

3

.                                                  (6) 

Natomiast na podstawie wzoru (5) i proporcjonalności pomiędzy: 

– przewodnością magnetyczną rdzenia GM i przekrojem poprzecznym rdzenia SM, 
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– przewodnością magnetyczną rdzenia GM i odwrotnością długości magnetowodu LM, 

– przekrojem rdzenia SM i przekrojem okna So, 

– przekrojem So i kwadratem długości magnetowodu LM  

można napisać drugi ciąg proporcjonalności: 

                 L ~ 

M

M

L

S
z2 ~ 

o

o

S

S
z 2 ~ 

z

z
z2 = 

2

5

z .                                              (7) 

Wyrażając z za pomocą L z (7) i wstawiając do (6), otrzymuje się poszukiwaną zależność 

rezystancji dławika od jego indukcyjności i prądu w postaci: 

                                      
I

L
cR

5

3

 .                                                                       (8) 

Ostatecznie w charakterze wzoru projektowego przyjęto nieco uproszczoną zależność: 

                                     
I

L
cR  .                                                                      (9) 

Współczynnik proporcjonalności c wyznaczono z danych katalogowych [11] dużej liczby 

dławików, traktując ich rezystancję RB,  prąd IB oraz indukcyjność LB jako wartości bazowe. 

Uzyskana wartość wynosi: 

                        
B

BB

L

IR
c  = 32,5 









H

A
                                                    (10) 

i jest praktycznie taka sama dla dławików o małych i dużych indukcyjnościach (od dziesiątek 

μH do setek mH) oraz na duże i małe prądy (od setek A do ułamków A). Według wzoru (9) 

ustalono rezystancje dławików sieciowego i filtru DC podane w tabeli 5.  

Pewne problemy wynikają przy doborze filtru rezonansowego LC. Musi on mieć 

wymaganą skuteczność, aby spełnić wymagania normy zawarte w tabeli 2. Wyliczono, że 

powinien on zmniejszać do połowy amplitudę 5. harmonicznej generowanej do sieci przez 

układ o mocy 20 kW. Aby to uzyskać bez dodatkowego dławika po stronie sieci, rezystancja 

filtru musi być odpowiednio mała, co – z podanych wyżej względów konstrukcyjnych – 

pociąga też małą indukcyjność i dużą pojemność kondensatora dla uzyskania rezonansu. To 

zaś oznacza dużą moc bierną pojemnościową filtru przy podstawowej częstotliwości  

i przekompensowanie, bo mostek diodowy mocy indukcyjnej prawie nie pobiera.  

W przedstawianym układzie o mocy 20 kW udało się pogodzić te wymagania dzięki przyjęciu 

dużej dobroci filtru. Jego moc bierna wynosi tylko QF = 1,62 kVAr  (tabela 5). Wymaga to 

uzwojenia dławika o dużym przekroju. Dla dławików obwodów rezonansowych nie 

obowiązuje wzór (9), gdyż muszą mieć one dużą dobroć (małą rezystancję).  

Filtr LC z tabeli 5 jest lekko odstrojony, co oznacza rezonans przy częstotliwości 

4,95·50 Hz zamiast 5·50 Hz. Chodzi o uniknięcie wzmacniania filtrowanej harmonicznej 

wskutek ewentualnego eksploatacyjnego rozstrojenia filtru [7]. To groźne zjawisko mogłoby 
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wystąpić z powodu niekorzystnego stosunku indukcyjności rozpatrywanej sieci i filtru. Przy 

indukcyjności sieci Lz = 0,112 mH i filtru LF = 13,4 mH zejście w dolinę rezonansu jest bardzo 

strome, bo antyrezonans jest blisko rezonansu, dużo bliżej niż to ma miejsce na przykładowej 

charakterystyce częstotliwościowej pokazanej na rys. 2. 

W tabeli 6 pokazano przykładowo uzyskany rozkład strat  w strukturze o mocy 5 kW. 

Straty w mostkach diodowym i tranzystorowym składają się ze strat przewodzenia  

i łączeniowych. Ustalono je metodą opisaną w [1]. Widać, że duży wpływ na straty  

i sprawność przekształcania energii w układzie mają dławiki. Spośród 3 dławików 

(sieciowego, filtru DC i silnikowego), jakie są w tej strukturze, każdy waży ok. 4 kG 

i wytwarza ok. 1/6 strat, tj. ok. (30 ÷ 40) W. 

Straty mocy w dławikach można zmniejszyć, jeżeli powiększy się ich dobroć 

(przewymiarować). W prosty sposób można wykazać, że masa dławika m zmienia się ze 

stratami ΔP w przybliżeniu wg zależności: 

m = cm

ΔPΔP

1
,                                                            (11) 

gdzie cm jest współczynnikiem proporcjonalności. Wzór ten oznacza, że zmniejszenie strat do 

połowy wymaga dławika o masie 2,82 razy większej i odpowiednio droższego, dla którego 

współczynnik c ma wartość znacznie mniejszą niż w przypadku dławików katalogowych, 

która wg (10) wynosi ok. 32,5 Ω·A / H . 

 

 

 

 Tabela 6 

Zestawienie obliczonych strat i sprawności przetwarzania  

energii w układzie o mocy 5 kW  (* wartości oszacowane) 
 

Określenie Wartość 

Dławik sieciowy 37,5 W 

Dławik filtru DC 32,0 W 

Dławik silnikowy* 35,0 W 

Prostownik 14,0 W 

Falownik (6 kHz) 39,5 W 

Dodatkowe (kondensator DC, 

rdzenie dławików, połączenia.)* 

10,0 W 

Suma strat 170 W 

Sprawność przekształcania 

energii 

96,7% 
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Rys. 2. Charakterystyki częstotliwościowe impedancji przykładowej sieci bez filtrów, z filtrem 

5. harmonicznej oraz z filtrem dwuobwodowym dla 5. i 7. harmonicznej 

Fig. 2.  Frequency characteristics of the exemplary network without filter, with 5th harmonic filter and 

with two-circuit filter of 5th and 7th harmonic 

5. STRUKTURY PRZEKSZTAŁTNIKÓW  O ZMNIEJSZONYM ODDZIAŁYWANIU 

NA SIEĆ  

Niewielu producentów układów napędowych z falownikiem napięcia stosuje się do 

wymogów normy [8]. Poważne firmy [4, 5, 6] oferują jedynie opcjonalnie urządzenia do 

zmniejszenia oddziaływania na sieć lub napędy o zmniejszonej emisji harmonicznych.  

U podstaw tego pragmatycznego podejścia leży zapewne przekonanie, że dostawca energii 

nie bierze pod uwagę pojedynczych urządzeń, ale traktuje odbiorcę całościowo. Zwykle 

bowiem znaczna moc jest pobierana także przez odbiorniki liniowe, i w ten sposób w punkcie 

zasilania są spełnione wymagania.  

Jeżeli jednak na serio traktować wymogi normy, to – zwłaszcza dla układów o prądzie 

znamionowym powyżej 16 A, tj. od mocy ok. 9 kW przy napięciu 400 V – przewidzieć trzeba 

jedną ze struktur o zmniejszonym oddziaływaniu na sieć, do których można zaliczyć 

następujące konfiguracje: 

– filtr bierny LC po stronie sieci dla zwykłej przetwornicy, 

– układy prostowników wejściowych 12- lub 18-pulsowe z autotransformatorami, 
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– filtr aktywny ze zwykłą przetwornicą, 

– przetwornicę z dwoma mostkami tranzystorowymi z MSI, tzw. przetwornicę AFE (Active 

Front End) [6]. 

Do rozwiązań o zmniejszonej emisji harmonicznych można by jeszcze zaliczyć układy  

z przekształtnikami matrycowymi [12]. Jednak obecnie nie ma jednoznacznych wniosków do 

ich stosowania na skalę przemysłową, z uwagi na brak – w rozwiązaniach praktycznych – 

przewagi zalet nad wadami. 

Struktura przetwornicy AFE (rys. 3) [6] charakteryzuje się tym, że: 

– prostownik wejściowy po stronie sieci ma zawory sterowane, tak jak falownik po stronie 

silnika, 

– obydwa przekształtniki mają sterowanie z MSI, 

– jest dwukierunkowy przepływ energii i można sterować mocą bierną, 

– zawartość wypadkowa harmonicznych w prądzie sieci jest w granicach (3÷5)%, 

– za pomocą sterowania można eliminować wybrane harmoniczne, 

– po stronie sieci są dławiki lub układy dławików z kondensatorami dla odfiltrowania 

harmonicznych o częstotliwości nośnej. 

 

 

Rys. 3. Struktura przetwornicy AFE – z dwoma mostkami tranzystorowymi  

Fig. 3. The AFE structure of the converter with two transistor bridges 

Oddziaływanie przekształtnika na sieć jest tylko jednym z kryteriów wyboru jego 

struktury. Bardzo ważna z punktu widzenia oszczędności energii jest sprawność całego 

układu (silnik, przekształtnik, tor zasilania). Jednak jest jeszcze wiele innych kryteriów, które 

– w zależności od warunków, w jakich napęd ma pracować – mają większe lub mniejsze 
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znaczenie. Na rys. 4 pokazano uszeregowanie struktur przekształtników o zmniejszonym 

oddziaływaniu na sieć według kilku najważniejszych kryteriów [5, 6], tj. według: 

– kosztu inwestycyjnego (skala w tysiącach złotych – dotyczy układu o mocy 50 kW), 

– strat mocy (skala w wartościach względnych – odniesieniem są straty mocy 

przekształtnika z filtrem aktywnym), 

– wypadkowej zawartości harmonicznych w prądzie sieci, 

– zajmowanej kubatury (skala w wartościach względnych – odniesieniem jest kubatura dla 

przetwornicy z 6-pulsowymi mostkami: diodowym i tranzystorowym, bez elementów 

filtrujących), 

– opłacalności stosowania (liniami obok skali w kW są zaznaczone zakresy mocy,  

w których celowe jest stosowanie poszczególnych struktur). 

Określenie "Filtr LC" na rys. 4 odnosi się do struktury z sieciowym filtrem rezonansowym,  

a określenie "6 puls" – do przetwornicy jedynie z kondensatorem DC.  

W przypadku kryterium harmonicznych zaznaczono przy osi THDI poziom zawartości 

harmonicznych ok. 9%, odpowiadający prądowi 16 A, tj. górnej wartości mocy, dla której 

obowiązują wymogi normy według tabeli 1 (w rozdziale 3 ustalono, że jest to moc ok. 9 kW), 

a także poziom dopuszczalny THDI (ok. 14%) dla mocy większych, dla których obowiązuje 

tablica 2. 

 

Rys. 4. Wielokryterialne porównanie przetwornic częstotliwości o zmniejszonym oddziaływaniu na 

sieć (objaśnienia w tekście) 

Fig. 4. Multi-criteria comparison of the inverters with decreased reaction on the supply network 

(explanation in the text) 
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Na podstawie ostatniego kryterium z rys. 4 (opłacalność) można by wysnuć wniosek, że 

dla napędów o mocach do 150 kW w grę wchodzi układ AFE z dwoma mostkami 

sterowanymi lub układ z mostkiem diodowym i filtrami LC. 

6. POTRZEBA I METODA OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ UKŁADU  

6.1. Przeciwstawność wymogów i potrzeba określenia kryterium optymalności 

 konstrukcji  

W rozdziale 4 wykazano, że wymagania odnośnie do strat mocy i masy dławików są 

przeciwstawne. Również inne kryteria z rys. 4, takie jak stopień redukcji harmonicznych, 

nakłady inwestycyjne, miejsce zajmowane przez układ, są przeciwstawne w stosunku do 

kryterium strat. 

Żadne z tych kryteriów oddzielnie rozpatrywane, np. minimalizacji strat, nie jest 

wystarczające i jego stosowanie bez uwzględnienia innych wymogów jest niepoprawne 

teoretycznie, a praktycznie prowadzi do monstrualnej konstrukcji. Trzeba zatem określić, 

jakie inne wymagania i w jakim stopniu mają być spełnione. Na pewno nie można pomijać 

np. kosztów, które są ważne dla inwestora. Zatem, jest potrzeba określenia kryterium 

optymalności konstrukcji. 

6.2. Agregacja wymagań za pomocą funkcji Harringtona  

Rozwiązanie problemu optymalności konstrukcji polega najpierw na agregacji wymagań 

poszczególnych w kryterium uogólnione, obejmujące wskaźniki różnej natury fizycznej 

(techniczne, ekonomiczne, inne). Powszechnie stosowanym, uniwersalnym sposobem 

uwzględnienia wielu wymagań jest sumowanie wskaźników, będących miarą stopnia 

spełnienia wymagań. Problemem praktycznym w tym przypadku jest jednak wybór wag przy 

składnikach. Najczęściej bowiem brakuje wskazań, jak wybrać wagi, zwłaszcza jeżeli 

składowe wskaźnika są różnej natury fizycznej. Problem jest tym większy, im więcej jest 

wymagań składowych. 
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Rozwiązaniem może być agregacja wykorzystująca dwuwykładniczą funkcję spełnienia 

wymagań (desirability function) [13]. Funkcja ta została wprowadzona przez Harringtona 

właśnie w celu agregacji kryteriów. Pokazano ją na rys. 5. Przekształca ona bezwymiarową 

zmienną  h  związaną z  j-tym  wymaganiem w  unormowaną  (od 0  do 1) ocenę H spełnienia  

Rys. 5. Funkcja spełnienia wymagań  

Fig. 5. Desirability function 

wymagania. Ma ona praktycznie stałą wartość równą 0 dla h poniżej –2 i wartość równą 1 – 

powyżej 5. Zmienna h jest związana z miarą J spełnienia wymagania funkcją transformującą 

 hj= f(Jj),                                                                      (12) 

która może być liniowa: 

                                  hj= co+ cTJj .                                                                  (13) 

Współczynniki co oraz cT wyznacza się z warunku, że dla wartości J, do której jest stan 

niedopuszczalny, wartość h = –2, zaś dla  J, od której jest on całkowicie zadowalający, h= 5. 

Funkcja z rys. 5 ma kilka korzystnych właściwości [13]: 

– jest ciągła i gładka (różniczkowalna) w całym zakresie, 

– oddaje przebieg wielu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie, w tym naturalną 

reakcję człowieka przy ocenie spełnienia wymagań, 

– sprzyja jednoznaczności ocen, gdyż bazuje na dwóch punktach: niedopuszczalnym  

i całkowicie zadowalającym, które stosunkowo łatwo można określić, 

– pozwala agregować N wymagań wg zależności: 

                H = N

N

j

jH
1

.                                                                  14) 
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Taka agregacja sprawia, że wynik jest zerowy, jeżeli choćby jedno z wymagań pozostaje 

całkowicie niespełnione. Wartość wypadkowa jest równa 1, dopiero gdy wszystkie 

wymagania są całkowicie spełnione. 

Praktyczne stosowanie agregacji wymagań według funkcji Harringtona i optymalizacja 

konstrukcji przy jej wykorzystaniu są proste i obejmują: 

1. Określenie mierzalnych (obliczalnych) wskaźników Jj poszczególnych j-tych wymagań. 

2. Określenie wartości wskaźników Jj, od których zaczyna się stan niedopuszczalny -  

z jednej strony - i całkowicie zadowalający  - z drugiej. 

3. Określenie transformacji wskaźników w bezwymiarowe zmienne hj= co+ cTJj. 

4. Wyliczenie wartości poszczególnych funkcji Harringtona dla danych  hj , tj. 

wyznaczenie funkcji 

     Hj=
jh

ee .                                                                 (15) 

5. Obliczenie wartości optymalizowanego wskaźnika zagregowanego według (14).                                 

Punkty 1 ÷ 3 są realizowane raz, przed optymalizacją, a obliczanie wartości wg 4 ÷ 5 odbywa 

się na każdym jej kroku. Pomiędzy krokami jest zmiana parametrów układu według 

wybranego algorytmu optymalizacji i obliczanie wartości poszczególnych wskaźników przy 

ewentualnym korzystaniu z symulacji. 

7. WNIOSKI  

Wymogi dopuszczalnej emisji harmonicznych do sieci można spełnić w ramach 

najprostszej, tradycyjnej struktury przekształtnika, z prostownikiem diodowym i tranzysto-

rowym falownikiem, do mocy ok. 5 kW. Przy tym: 

– do mocy ok. 1,1 kW wystarcza sam kondensator DC, 

– w zakresie (1,1  ÷ 1,3) kW powinien być dławik sieciowy, oprócz kondensatora DC, 

– w przedziale (1,3 ÷ 3,2) kW wystarcza sam filtr DC, 

– w zakresie (3,2 ÷ 5,0) kW powinien być dławik sieciowy i filtr DC. 

Dla układów o mocy powyżej 5 kW potrzebne jest inne rozwiązanie, gwarantujące 

zmniejszone oddziaływanie na sieć. Dla mocy do 150 kW jest nim tradycyjna struktura 

przekształtnika z filtrem rezonansowym LC od strony sieci albo przekształtnik z dwoma 

sterowanymi mostkami tranzystorowymi. Przy mocach powyżej 150 kW celowe jest 

rozwiązanie z prostownikiem o zwiększonej liczbie pulsów (12 lub 18), a powyżej 300 kW – 

z filtrem aktywnym. 

Przy doborze parametrów konkretnego rozwiązania należy uwzględnić dane sieci 

zasilającej oraz kryteria w postaci: kosztu inwestycyjnego, strat mocy, zawartości 



112  R. Muszyński 

harmonicznych, mocy biernej w punkcie przyłączenia, masy urządzeń,  wymaganej kubatury i 

ewentualne inne kryteria, ważne z punktu widzenia użytkownika.  

Do agregacji wszystkich możliwych wymagań w jedno uogólnione kryterium 

optymalizacji nadaje się metoda wykorzystująca dwuwykładniczą funkcję spełnienia 

wymagań (Harringtona). 

Duży wpływ na straty i sprawność przekształtnika, jako całości, ma rezystancja 

dławików. Wyprowadzono zależność konstrukcyjną jej wartości od indukcyjności i prądu 

znamionowego dławika. Trzeba ją uwzględniać przy projektowaniu i optymalizacji układu. 
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