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BEZPRZEPIĘCIOWE STEROWANIE IMPULSOWE REGULATORA 

NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO 

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę sterowania tranzystorami 

w jednofazowym oraz trójfazowym regulatorze napięcia przemiennego z przewodem 

zerowym. W tradycyjnych metodach impulsowego sterowania, aby uniknąć zwarć 

w układzie, wprowadza się czasy martwe pomiędzy przełączeniami tranzystorów. Przy 

pracy z obciążeniem rezystancyjno-indukcyjnym jest to źródłem powstawania przepięć 

komutacyjnych powodowanych zjawiskiem samoindukcji, co wymaga stosowania 

specjalnych układów ochrony przepięciowej. Zaproponowana metoda sterowania 

impulsowego pozwala na wyeliminowanie czasów martwych, a co za tym idzie 

wyeliminowanie przepięć komutacyjnych generowanych przez obciążenie rezystancyjno-

indukcyjne, a jednocześnie nie doprowadza do zwarć w obwodzie.  
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NON-SURGES SWITCHING OF AC-AC VOLTAGE CONTROLLER 

Summary. In this paper there is presented a method for control of transistor 

switches in a single-phase and three-phase four wire AC–AC PWM voltage controller. In 

traditional switching control methods the dead times are introduced between transistor 

switching to avoid electrical shorts circuit. In operation with RL load this traditional 

switching control leads to switching surges caused by self-induction phenomena. Special 

surge arrester circuits are necessary to protect transistors. The proposed in this paper new 

switching control method allows eliminating dead times, hence commutation surges 

generated by RL load. This new switching control method also helps avoid short circuits. 

Keywords: AC–AC voltage controller, PWM control, switching surges 

1. WSTĘP  

Zadaniem sterowania impulsowego w regulatorach napięcia przemiennego jest regulacja 

wartości podstawowej harmonicznej napięcia poprzez zmianę wypełnienia impulsów 

sterujących o częstotliwości znacznie większej od częstotliwości napięcia zasilającego [1]. 

Współczynnik wypełnienia impulsu pełni funkcję wielkości sterującej [2]. W takich układach 
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jako elementy przełączające wykorzystuje się w pełni sterowalne zawory energoelektro-

niczne, jakimi są tranzystory [3]. 

Przy klasycznym sterowaniu impulsowym, aby uniknąć zwarć w obwodzie, wprowadza 

się czasy martwe pomiędzy przełączaniem tranzystorów w poszczególnych gałęziach 

przekształtnika. W takim przypadku, przy obciążeniu o charakterze rezystancyjno-

indukcyjnym, w chwilach gdy wszystkie tranzystory w układzie są wyłączone, są generowane 

przepięcia powodowane zjawiskiem samoindukcji [2]. Niesie to za sobą konieczność 

stosowania specjalnych układów ochrony przepięciowej. 

Istnieje jednak możliwość realizacji sterowania impulsowego bez konieczności 

wprowadzania czasów martwych, a tym samym bez generowania przepięć komutacyjnych od 

strony obciążenia. 

2. SCHEMAT UKŁADU 

Zaproponowana metoda sterowania może być stosowana w układach jednofazowego 

regulatora napięcia przemiennego oraz trójfazowego regulatora napięcia przemiennego 

z przewodem zerowym. W drugim przypadku każda z faz jest rozpatrywana oddzielnie jako 

niezależny regulator jednofazowy. Na rys.1 przedstawiono schemat układu.  

 

Rys. 1. Schemat połączeń tranzystorów regulatora 

Fig. 1. Schematic diagram of AC–AC PWM voltage controller 

Jako zawory sterowane wykorzystuje się tranzystory T1, T2, T3, T4 z wbudowanymi 

diodami zwrotnymi D1, D2, D3, D4. W każdej z gałęzi przekształtnika tranzystory są 

połączone szeregowo przeciwsobnie. Taka konfiguracja układu pozwala na kontrolę 

przepływu prądu w obu kierunkach w każdej z gałęzi przekształtnika. Dodatkowo wymagane 

są układy detekcji znaków napięć fazowych DU w punkcie zasilania oraz detekcji znaków 

prądów obciążenia DIo w poszczególnych fazach. Sygnały znaków napięć fazowych signU 

oraz znaków prądu obciążenia signI są doprowadzane do układu sterowania US generującego 
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impulsy T1, T2, T3, T4 sterujące przełączaniem tranzystorów o sekwencji zależnej od 

aktualnych znaków napięć fazowych oraz prądów obciążenia. 

3. METODA STEROWANIA 

Aby wyeliminować możliwości powstawania przepięć komutacyjnych generowanych 

w obciążeniu o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym, konieczne jest zapewnienie 

możliwości nieprzerwanego przepływu prądu obciążenia. W układzie regulatora 

przedstawionym na rys. 1 prąd obciążenia może zamykać się w oczku obciążenie-gałąź 

podłużna-źródło zasilania lub w oczku obciążenie-gałąź poprzeczna. Jednocześnie nie można 

dopuścić do zwarć pomiędzy gałęzią podłużną i poprzeczną. Taką pracę układu można 

uzyskać przełączając impulsowo tylko jeden z tranzystorów w danym stanie pracy, a sygnały 

sterujące pozostałych tranzystorów zapewniają ciągłość przepływu prądu obciążenia we 

wszystkich stanach pracy przekształtnika. Załączenie bądź wyłączenie drugiego 

z tranzystorów zapewniających przepływ prądu w obwodzie odbywa się samoistnie na skutek 

rozkładu napięć w układzie po zaniku lub pojawieniu się prądu przewodzenia 

w impulsowanym tranzystorze. 

W tabeli 1 przedstawiono stany sygnałów sterujących tranzystorami w zależności od 

znaków napięcia zasilania i prądu obciążenia. Strzałkami oznaczono kierunek przejścia 

pomiędzy poszczególnymi stanami pracy układu. Cechą charakterystyczną zaproponowanej 

metody sterowania jest wyeliminowanie konieczności stosowania czasów martwych przy 

przełączaniu zaworów przekształtnika. 

 Tabela 1 

Stany sygnałów sterujących tranzystorami 

 U > 0 U < 0 

I0 > 0 

T1  =  

T2  =  0 

T3  =  0 

T4  =  1 

T1  =  1 

T2  =  0 

T3  =  1 

T4  =  

I0 < 0 

T1  =  0 

T2  =  1 

T3  =  

T4  =  1 

T1  =  0 

T2  =  

T3  =  1 

T4  =  0 

 

Sterowanie układu jest oparte na detekcji znaków napięcia zasilającego i prądu 

obciążenia. W konstrukcjach rzeczywistych sygnały detekcji znaków mogą być generowane 

nie dokładnie w chwilach zmiany znaków wartości obserwowanych, co może doprowadzić do 

powstawania zwarć lub przepięć w obwodzie. Aby uniknąć takich sytuacji, wprowadzono 
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opóźnienia przełączenia sygnałów sterujących tranzystorami po otrzymaniu przez układ 

sterowania informacji o wykryciu zmiany znaku prądu lub napięcia, przy czym zmiana znaku 

prądu obciążenia skutkuje opóźnieniem przełączeń tranzystorów T1, T2 gałęzi podłużnej, 

a zmiana znaku napięcia opóźnieniem przełączeń tranzystorów T3, T4 gałęzi poprzecznej. 

Na rys. 2 przedstawiono zaproponowaną metodę sterowania wraz z przebiegami 

czasowymi napięcia zasilania i prądu obciążenia, gdzie U – napięcie zasilające, Io – prąd 

obciążenia, signU – sygnał detekcji znaku napięcia zasilającego, signI – sygnał detekcji znaku 

prądu obciążenia, T1, T2, T3, T4 – sygnały sterujące tranzystorami, t – czas opóźnienia 

przełączania tranzystorów. Jako wartość czasu opóźnienia t przyjęto czas odpowiadający 

okresowi impulsowania tranzystorów. 

W przypadku zmiany znaku prądu obciążenia na dodatni przy dodatnim napięciu 

zasilania następuje wyłączenie tranzystora T3, a po czasie opóźnienia t następuje wyłączenie 

tranzystora T2 oraz podanie sygnału impulsowego na tranzystor T1. W czasie załączenia 

tranzystora T1 prąd zamyka się w obwodzie T1 - D2 - obciążenie Zo, a w chwili wyłączenia 

tranzystora T1 następuje zmiana znaku napięcia na obciążeniu, co powoduje spolaryzowanie 

tranzystora T4 w kierunku przewodzenia i prąd obciążenia jest przejmowany przez tranzystor 

T4 i diodę D3. Ponowne załączenia tranzystora T1 powoduje pojawienie się dodatniego 

napięcia na obciążeniu, co powoduje spolaryzowanie tranzystora T4 w kierunku zaporowym 

i wyłączenie płynącego przez niego prądu. 

W przypadku zmiany znaku napięcia na ujemny przy dodatnim prądzie obciążenia 

następuje załączenie tranzystora T1 sygnałem ciągłym, a po czasie opóźnienia t następuje 

załączenie tranzystora T3 sygnałem ciągłym oraz podanie sygnału impulsowego na tranzystor 

T4. W czasie załączenia tranzystora T4 prąd zamyka się w obwodzie T4 - D3 - obciążenie Zo. 

Na obciążeniu odkłada się napięcie ujemne, będące sumą spadków napięć na przewodzącym 

tranzystorze T4 i diodzie D3. W tym stanie na tranzystorze T1 występuje napięcie ujemne, 

które nie pozwala na przepływ prądu przez tranzystor. W chwili wyłączenia tranzystora T4 

napięcie na obciążeniu zaczyna narastać aż do wartości napięcia zasilania. Po przekroczeniu 

wartości napięcia zasilania tranzystor T1 jest polaryzowany w kierunku przewodzenia, co 

powoduje przejęcie prądu obciążenia przez tranzystor T1 i diodę D2. Ponowne załączenie 

tranzystora T4 powoduje spolaryzowanie tranzystora T1 w kierunku zaporowym i wyłączenie 

płynącego przez niego prądu. 

Analogiczne sytuacje występują w pozostałych stanach pracy układu. 

Zaproponowana metoda sterowania nie wymaga synchronizacji sygnału impulsowego 

z częstotliwością podstawowej harmonicznej napięcia zasilającego. 



Bezprzepięciowe sterowanie impulsowe…  59 

 

 

Rys. 2. Ilustracja metody sterowania 

Fig. 2. Control method waveforms 
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4. BADANIA SYMULACYJNE 

Badania symulacyjne przeprowadzono przy wykorzystaniu programu Matlab-Simulink. 

Na rys. 3a) przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zaproponowanej metody 

sterowania które odpowiadają warunkom pracy dla przypadku przedstawionego na rys. 2, tj. 

przy częstotliwości impulsowania równej 2 kHz i wypełnieniu impulsów 50%, a na rys.3b) 

dla częstotliwości impulsowania równej 5 kHz i wypełnieniu impulsów 50%, gdzie Io – prąd 

obciążenia, I1 – prąd gałęzi podłużnej, I2 – prąd gałęzi poprzecznej, t – czas opóźnienia 

przełączania tranzystorów. 

a) b) 

       

Rys. 3. Wyniki badań symulacyjnych 

Fig. 3. Computer simulation results 

Sterowanie impulsowe jest wykorzystywane do regulacji wartości podstawowej 

harmonicznej prądu lub napięcia, przez zmianę wypełnienia impulsów sterujących. Na rys. 

4a) przedstawiono przebieg prądu obciążenia przy skokowej zmianie wypełnienia o wartości 

25%, 50% i 75%, a na rys. 4b) przy płynnej zmianie wypełnienia impulsów sterujących od 

25% do 75%. 
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a) 

 
b) 

 
 

Rys. 4. Prąd obciążenia regulatora 

Fig. 4. AC–AC PWM voltage controller load current 

5. PODSUMOWANIE 

Zaproponowana metoda impulsowego sterowania regulatora napięcia przemiennego 

pozwala na wyeliminowanie czasów martwych pomiędzy przełączeniami tranzystorów oraz 

eliminację przepięć komutacyjnych powodowanych zjawiskiem samoindukcji w obciążeniu 

o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym. Uzyskuje się to przez zastosowanie algorytmu 

przełączania tranzystorów, w którym impulsowo sterowany jest tylko jeden z tranzystorów 

w danym przedziale czasu. Załączenie bądź wyłączenie drugiego z tranzystorów zapewnia-

jących przepływ prądu w obwodzie odbywa się samoistnie na skutek rozkładu napięć  

w układzie po zaniku lub pojawieniu się prądu przewodzenia w impulsowanym tranzystorze. 

Aby uniknąć zwarć lub przepięć mogących powstać w układach rzeczywistych na skutek 

niedokładnego generowania sygnałów informacyjnych o znakach prądów i napięć, 

wprowadzono opóźnienia przełączenia sygnałów sterujących tranzystorami po otrzymaniu 

przez układ sterowania informacji o wykryciu zmiany znaku prądu lub napięcia, przy czym 

zmiana znaku prądu obciążenia skutkuje opóźnieniem przełączeń tranzystorów T1, T2 gałęzi 

podłużnej, a zmiana znaku napięcia opóźnieniem przełączeń tranzystorów T3, T4 gałęzi 

poprzecznej. 
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Ze względu na impulsowy charakter prądu pobieranego ze źródła zasilania, źródłem 

przepięć komutacyjnych może być indukcyjność samej linii zasilającej [5]. Wymaga to 

stosowania układów ochrony przepięciowej od strony linii zasilającej. W praktyce sprowadza 

się to do przyłączenia kondensatora w punkcie zasilania przekształtnika. 
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