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PRZYSTOSOWANIE TRÓJFAZOWEGO PRZEMIENNIKA 

CZĘSTOTLIWOŚCI DO ZASILANIA SILNIKA PRĄDU STAŁEGO 

Z SIECI AC  

Streszczenie. W artykule przedstawiono nietypowy przykład zastosowania 

klasycznego tranzystorowego przekształtnika trójfazowego mostkowego (o strukturze 

trójfazowego falownika napięcia) do zasilania silnika obcowzbudnego prądu stałego 

z sieci napięcia przemiennego jako alternatywę dla prostownika tyrystorowego. Taka 

struktura przekształtnika umożliwia pracę silnikową i prądnicową napędu, zwrot energii 

do sieci zasilającej i quasi-sinusoidalny kształt prądów wejściowych. Omówiono schemat 

układu połączeń, jego właściwości i przybliżono ideę sterowania. Pokazano też wyniki 

badań laboratoryjnych układu, które porównano z wynikami badań układu 

z prostownikiem tyrystorowym.  

Słowa kluczowe: falownik napięcia, silnik prądu stałego, prostownik PWM 

APPLICATION OF A 3-PHASE VOLTAGE INVERTER TO SUPPLY A DC 

MOTOR FROM AN AC GRID 

Summary. The alternative way of using the classical voltage inverter to supply a DC 

motor from an AC voltage source is presented in the paper. The converter ensures motor 

and generator operation of the machine, return of energy to the mains and quasi-

sinusoidal waveforms of the line currents. The schematic diagram of connections, 

properties and idea of the control system are presented. The results of laboratory tests are 

given and compared with those for the thyristor rectifier-based system. 

Keywords: voltage inverter, dc motor, PWM rectifier 

1. WPROWADZENIE 

W laboratoryjnych układach napędowych z silnikiem prądu przemiennego konieczne jest 

zastosowanie układu wytwarzającego na wale moment obciążenia. Do tego celu stosuje się 

często silnik obcowzbudny prądu stałego, ze względu na łatwość zadawania momentu. Silnik 

ten wymaga źródła napięcia stałego o możliwości regulacji napięcia w zakresie wartości 
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dodatnich oraz ujemnych (jeśli jest wymagana zmiana kierunku prędkości obrotowej) oraz 

o dwukierunkowym przepływie prądu (jeśli konieczna jest zmiana znaku momentu na wale). 

Takie właściwości zapewnia prostownik tyrystorowy, pracujący w układzie nawrotnym, 

jednak jego zastosowanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Przekształtnik ten charakte-

ryzuje się kiepską dynamiką, odkształconym prądem sieciowym oraz poborem mocy biernej  

z sieci zasilającej. Słaba dynamika wynika z zasady działania oraz z faktu stosowania 

sterowania rozdzielonego w układzie nawrotnym prostownika. Wśród przemysłowych roz-

wiązań prostowników tyrystorowych nie można znaleźć takich, które zapewniają jedynie 

rewersję prądu przy niezmiennej polaryzacji napięcia wyjściowego (układ hamowni dla jed-

nego kierunku wirowania wału). Stosowanie układu nawrotnego w takim przypadku podnosi 

cenę układu. Alternatywą jest zastosowanie przekształtnika tranzystorowego DC/DC, który 

zapewnia lepszą dokładność regulacji oraz znacznie korzystniejsze właściwości dynamiczne 

układu napędowego, wymaga on jednak dodatkowego przekształtnika, zapewniającego 

współpracę z siecią zasilającą. W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania 

przekształtnika o strukturze klasycznego, trójfazowego falownika napięcia w charakterze 

układu zasilającego silnik obcowzbudny i równocześnie współpracującego z siecią napięcia 

przemiennego. 

2. SCHEMAT UKŁADU 

Na potrzeby opisanego powyżej układu zasilania wykorzystano trójfazowy przemiennik 

częstotliwości (rys. 1), stosowany standardowo do regulacji prędkości silników indukcyjnych. 

Przemiennik ten poddano niewielkim modyfikacjom.  
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Rys. 1. Schemat połączeń klasycznego, trójfazowego przemiennika częstotliwości 

Fig. 1. Scheme of classical 3-phase frequency converter 

Modyfikacje te obejmowały: 

 usunięcie prostownika diodowego, 

 wyprowadzenie na zewnątrz obudowy ujemnego zacisku obwodu napięcia stałego 

oraz sygnałów sterujących tranzystorami, 

 zmianę programu układu CPLD, 
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 zmianę wartości progowej napięcia zadziałania dodatkowego układu rozpraszania 

energii.  

Schemat zmodyfikowanego przemiennika przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Schemat połączeń zmodyfikowanego przemiennika 

Fig. 2. Scheme of the modificated converter 

Zasada działania układu polega na wykorzystaniu jednej z gałęzi falownika do zasilania 

silnika obcowzbudnego, a dwóch pozostałych do współpracy z siecią zasilającą napięcia prze-

miennego. Taki sposób połączeń można rozpatrywać jako dwa osobne przekształtniki – silni-

kowy oraz sieciowy. Przekształtnik silnikowy jest sterowany sygnałem PWM i wytwarza po-

żądaną wartość średnią napięcia na zaciskach silnika. Jego topologia umożliwia dwukierunko-

wy przepływ prądu przez silnik, a zatem jest możliwa rewersja momentu przy stałej polary-

zacji napięcia zasilającego silnik. Do podłączenia silnika prądu stałego konieczne jest wypro-

wadzenie ujemnego zacisku obwodu DC. Przekształtnik sieciowy zapewnia dwukierunkowy 

przepływ energii pomiędzy obwodem napięcia stałego (kondensatorem) a siecią zasilającą 

przy zachowaniu quasi-sinusoidalnego kształtu prądu. Do jego poprawnej pracy konieczne 

było zastosowanie dławika sieciowego. Istniejący w przemienniku prostownik diodowy 

sześciopulsowy przestał być potrzebny ze względu na odmienny sposób podłączenia układu 

do sieci.  

Sygnały sterujące tranzystorami są doprowadzane za pomocą światłowodów 

z zewnętrznego sterownika mikroprocesorowego. Do sterowania sześcioma tranzystorami są 

wykorzystywane trzy sygnały sterujące (tranzystory jednej gałęzi są sterowane komple-

mentarnie). Takie podejście wymaga dodatkowego sygnału blokady, umożliwiającego 

wyłączenie wszystkich tranzystorów. Do generacji sześciu sygnałów sterujących 

tranzystorami z uwzględnieniem czasów martwych oraz sygnału blokady służy istniejący 

w przemienniku układ CPLD firmy Lattice. Logika zastosowana w układzie CPLD została 

zmodyfikowana ze względu na potrzebę użycia dwóch sygnałów blokad - dla każdego 

z przekształtników osobno. 
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W układach falownikowych, wyposażonych w wejściowy prostownik diodowy, stosuje 

się dodatkowy układ rozpraszania energii obwodu napięcia stałego (tzw. hamulec), złożony 

z tranzystora oraz rezystora. W niniejszym rozwiązaniu nie ma konieczności stosowania tego 

układu, jednak został on wykorzystany jako dodatkowe zabezpieczenie do rozpraszania 

energii w przypadku awaryjnego wyłączenia przekształtnika AC/DC. Dodatkowo 

zastosowano ten układ do ograniczania wartości napięcia na kondensatorze w stanach 

przejściowych, ponieważ dynamika regulatora stabilizującego to napięcie nie może być duża 

ze względu na fakt występowania tętnień napięcia, będących naturalną cechą jednofazowych 

prostowników PWM. Modyfikacji wymagała zmiana wartości progowej napięcia zadziałania 

hamulca ze względu na fakt, iż napięcie w obwodzie DC uległo obniżeniu do około 350 V. 

Wartość ta wynika z jednofazowego zasilania oraz konieczności utrzymania na kondensatorze 

nieco wyższego napięcia niż maksymalna wartość napięcia sieci. W związku z tym próg 

zadziałania hamulca ustawiono na poziomie 400 V. 

3. UKŁAD STEROWANIA 

W układzie sterowania wykorzystano sterownik mikroprocesorowy oparty na mikrokon-

trolerze Texas Instruments TMS320F2812. Zaimplementowano w nim algorytmy sterowania 

dla obu przekształtników. Układ sterowania bazuje na sprzężeniu zwrotnym od prądu silnika 

i prądu sieci (przy użyciu przetworników LEM) oraz napięcia sieci i napięcia kondensatora.  

3.1. Algorytm sterowania przekształtnika silnikowego 

Przekształtnik silnikowy realizuje generację napięcia średniego na zaciskach silnika 

metodą PWM. Ze względu na stosunkowo wysoką częstotliwość przełączeń zaworów nie jest 

konieczne stosowanie dodatkowych dławików wygładzających w obwodzie DC. Z uwagi na 

uciążliwy hałas zdecydowano się na zastosowanie modulacji stochastycznej, polegającej na 

losowej zmianie (w niewielkich granicach) częstotliwości przełączeń układu PWM. 

W sterowniku istnieje możliwość wyboru trybu pracy ze stabilizacją prądu silnika (momentu) 

lub napięcia (prędkości obrotowej). 

3.2. Algorytm sterowania przekształtnika sieciowego 

Zadaniem układu sterowania przekształtnika sieciowego jest stabilizacja napięcia 

w obwodzie DC przekształtnika oraz kontrola kształtu prądu sieciowego i jego przesunięcia 

względem napięcia. Najkorzystniejsza praca występuje przy prądzie quasi-sinusoidalnym, 

będącym w fazie z napięciem (bez poboru mocy biernej z sieci) i taki sposób sterowania 
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zastosowano. Regulator PI napięcia obwodu pośredniczącego (o ograniczonej dynamice 

wynikającej z naturalnych tętnień napięcia występujących w jednofazowych prostownikach 

PWM) generuje zadaną wartość amplitudy prądu sieci. Wartość chwilowa prądu sieci jest 

określana na podstawie zadanej wartości amplitudy prądu i mierzonej wartości chwilowej 

napięcia sieci. Do realizacji zadanej chwilowej wartości prądu sieci zastosowano 

komparatorowy regulator prądu. 

4. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH 

Badania wykonano na stanowisku laboratoryjnym z silnikiem obcowzbudnym prądu 

stałego o mocy 4,6 kW. Silnik ten początkowo był zasilany z sieci przez jednofazowy 

prostownik tyrystorowy. Prostownik ten charakteryzował się poborem z sieci mocy biernej  

przy niesinusoidalnym kształcie prądu sieciowego oraz dużymi tętnieniami prądu płynącego 

przez silnik, co było równoznaczne z tętnieniami momentu i powodowało wibracje napędu 

oraz hałaśliwą pracę.  

 
a)  
 

 
b) 

Rys. 3. Przebiegi napięcia i prądu silnika obcowzbudnego zasilanego z jednofazowego prostownika 

tyrystorowego 

Fig. 3. Waveforms of voltage and current of dc motor supplied with 1-phase thyristor rectifier 
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Tętnienia prądu wynikały z zasady działania prostownika (dwa pulsy w trakcie okresu 

napięcia sieciowego) oraz ze zjawiska nasycania dławika wygładzającego, włączonego 

szeregowo z silnikiem. Na rys. 3 pokazano przebiegi napięcia ud oraz prądu id silnika podczas 

pracy napędowej (rys. 3a) oraz hamulcowej (rys. 3b). 

 
a)  
 

 
b)  

 

 
c)  

Rys. 4. Przebiegi napięcia i prądu silnika obcowzbudnego (a, c) oraz napięcia i prądu sieci (b) dla 

trójfazowego prostownika tyrystorowego 

Fig. 4. Waveforms of dc motor voltage and current (a, c) and line voltage and current (b) of 3-phase 

thyristor rectifier 
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W przypadku zastosowania prostownika trójfazowego uzyskuje się polepszenie kształtu 

prądu silnika (zmniejszenie tętnień), jednak dynamika takiego układu nadal pozostaje na 

niskim poziomie - zmiana znaku prądu (czyli momentu) silnika trwa kilkadziesiąt milisekund 

(rys. 4c). Poza tym dostępne w sprzedaży prostowniki trójfazowe dwukierunkowe mają moce 

znamionowe zdecydowanie większe niż typowe napędy stosowane w laboratoriach (silniki 

o mocy nieprzekraczającej kilku kilowatów). Koszt takich rozwiązań jest równocześnie 

stosunkowo wysoki. 

 

 
a) 

  

 
b) 

Rys. 5. Przebiegi napięcia i prądu sieci oraz prądu silnika obcowzbudnego uzyskane w układzie jak na 

rysunku 2 

Fig. 5. Waveforms of line voltage and current and dc motor current obtained in the system depicted in 

Fig. 2 

Na rysunku 5 przedstawiono oscylogramy prądu silnika oraz prądu i napięcia sieci 

uzyskane w układzie o schemacie jak na rys. 2. W pierwszym przypadku (rys. 5a) maszyna 

pracowała jako napęd, pobierając energię z sieci zasilającej. Prąd sieciowy iL ma kształt 

quasi-sinusoidalny o stosunkowo niewielkiej amplitudzie tętnień i jest w fazie z napięciem uL. 
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Na rysunku 5b widzimy zwrot energii do sieci podczas pracy hamulcowej silnika. Tak jak 

poprzednio, w obwodzie sieć-przekształtnik nie przepływa moc bierna. W obu przypadkach 

prąd silnika charakteryzuje się niewielkimi tętnieniami. Ich poziom może być jeszcze 

zmniejszony przez podwyższenie częstotliwości przełączeń tranzystorów w przekształtniku 

silnikowym bądź użycie dławika wygładzającego, który w przypadku pokazanym na rys. 4 

nie występował. 

Na rysunku 6 pokazano przebiegi uzyskane podczas skokowej zmiany znaku prądu 

zadanego silnika obcowzbudnego. Charakter pracy silnika z napędowej na hamulcową zmie-

nił się w ciągu kilku milisekund. Dynamika kształtowania prądu i momentu jest praktycznie 

ograniczona jedynie parametrami elektromagnetycznymi silnika oraz wartością napięcia 

obwodu pośredniczącego. Czas trwania stanu przejściowego, widocznego w przebiegu prądu 

sieci, wynika z nastaw regulatora napięcia w obwodzie pośredniczącym. Poprawę dynamiki 

obiektu można uzyskać przez zastosowanie regulatora napięcia o zmiennym wzmocnieniu. 

 

 
 

Rys. 6. Przebiegi napięcia i prądu sieci oraz prądu silnika obcowzbudnego uzyskane w układzie jak na 

rysunku 2 

Fig. 6. Waveforms of line voltage and current and dc motor current obtained in the system depicted in 

Fig. 2 

5. PODSUMOWANIE 

W artykule pokazano niekonwencjonalne zastosowanie standardowego trójfazowego 

falownika napięcia. Niewielkie modyfikacje pozwalają na wykorzystanie go w charakterze 

układu zasilania silnika obcowzbudnego prądu stałego. Cena takiego rozwiązania jest 

porównywalna z kosztem zakupu prostownika tyrystorowego, jednocześnie układ zapewnia 

dużo lepsze właściwości statyczne i dynamiczne napędu - jest możliwa praca z quasi-
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sinusoidalnym prądem sieciowym, bez poboru mocy biernej. Układ znajduje zastosowanie 

jako hamownia w układach służących do testowania systemów napędowych, a dzięki dobrej 

dynamice jest możliwe jego wykorzystanie nie tylko do badania właściwości statycznych, ale 

i dynamicznych reakcji badanego napędu na zmiany momentu obciążenia. 
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