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DWUNASTOPULSOWE I DWUDZIESTOCZTEROPULSOWE 
UKŁADY PRZETWARZANIA NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO NA 
NAPIĘCIE STAŁE  

Streszczenie. W różnych obwodach elektrycznych wykorzystuje się napięcie stałe 
powstałe wskutek przetwarzania napięcia sinusoidalnego przemiennego dostarczanego 
przez sieć elektroenergetycznej. Są to układy różnych mocy, od pojedynczych W do MW. 
Zachodzi pytanie, jaki układ przetwarzania dobrać jako najefektywniejszy z technicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia. W artykule skupiono się na układach przetwarzania 
12- i 24-pulsowych, wykorzystujących wielouzwojeniowe transformatory prostowni-
kowe. Przedyskutowano efektywność przetwarzania napięcia przy różnych wariantach 
napięcia zasilania i podano argumenty przemawiające za ograniczeniem się do 
przetwarzania 12-pulsowego. 

Słowa kluczowe: transformator wielouzwojeniowy, zespół prostownikowy, wielopulsowe układy 
przetwarzania napięcia, straty mocy 

TWENTY-FOUR OR TWELVE PULSE AC/DC VOLTAGE 
TRANSFORMATION CIRCUITS 

Streszczenie. Different electric circuits use dc voltage created by transforming ac 
sinusoidal voltage supplied by the power grid. These are low- and high-power circuits, 
with power ranging from single watts to megawatts. The question arises what 
transforming system should be selected as the most efficient from technical and 
economical point of view. The authors have focused of 12- and 24-pulse systems utilizing 
multi-winding rectifier transformers. Effectivess of energy transformation  has been 
discussed depending on the supply voltage variant. Authors have indicated that the 12-
pulse system is in their opinion most advantageous. 

Keywords: multi-winding transformer, rectifier set, multi-pulse voltage transformation system, power 
losses 

1. PRZETWARZANIE AC/DC  

Układy przetwarzania energii prądu przemiennego na prąd stały mają swoją długą historię, 
znane są i stosowane od dziesiątek lat. Obecnie można je znaleźć praktycznie w każdej dzie-
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dzinie inżynierii elektrycznej, od energetyki przez napęd, grzejnictwo, trakcję elektryczną  
i spalinową. Przetwarzanie takie obecne jest zarówno w początkowych ogniwach systemu 
energetycznego, jak elektrownie, w szczególności wiatrowe, linie przesyłowe HVDC, jak  
i w końcowych – odbiory dużych mocy, jak piece indukcyjne czy napędy trakcyjne kolejowe  
i miejskie, i średnich lub zupełnie małych mocy, napędy o regulowanej prędkości, np.  
z falownikami PWM czy też mocy niemal ułamkowych, jak np. ładowarki do akumulatorków, 
zasilacze AGD i drobnego sprzętu elektronicznego, jak telefony komórkowe. Sam proces 
przetwarzania energii odbywa się za pośrednictwem układów energoelektronicznych, zwykle 
prostowników niesterowanych lub sterowanych tyrystorowych, lub tranzystorowych. 

Można wyróżnić w tych układach dwa podstawowe z technicznego punktu widzenia 
problemy: 
1) jakość prądu stałego przy danym typie obciążenia (rozpatrywaną w określonym przedziale 

zmian obciążenia), rozumianą np. jako wielkość i częstotliwość tętnień w napięciu 
wyprostowanym, 

2) oddziaływanie na sieć zasilającą prądu przemiennego i za jej pośrednictwem na innych 
klientów systemu elektroenergetycznego (oraz na działanie innych układów, np. teleko-
munikacyjnych, niepowiązanych bezpośrednio z siecią energetyczną). 
W bieżącym artykule rozważania zostaną ograniczone do układów zawierających 

prostowniki niesterowane. 
Przy trójfazowym układzie zasilającym możliwe jest prostowanie napięcia w układzie 

półmostka lub pełnego mostka diodowego. Wynikiem pracy prostownika jest napięcie stałe, 
zawierające składową zmienną o częstotliwości wynikającej z połączenia prostownika: przy 
układzie półmostka jest to 3f, w układzie pełnego mostka jest to 6f, przy czym f – 
częstotliwość napięcia sieci zasilającej. 

Układy 6-pulsowe charakteryzują się prostotą konstrukcji, ale tętnienie napięcia w sieci 
dc jest duże, zaś harmoniczne prądu (w szczególności rzędu 5 i 7) „zwracane” do sieci zasi-
lającej są również wysokie (rozumiane np. jako wartości skuteczne poszczególnych 
harmonicznych względem harmonicznej podstawowej). Efekty działania wygenerowanych 
harmonicznych są różne, przykładowo można wymienić: 
– dodatkowe indukowane napięcia w zewnętrznych liniach telekomunikacyjnych, 
– dodatkowe nagrzewanie elementów obwodu (w tym diod, przewodów, ale również przede 

wszystkim uzwojeń i rdzeni transformatora, co może obniżać np. czas życia izolacji), 
– dodatkowy hałas w zasilanych maszynach prądu stałego, 
– przetężenia prądu w kondensatorach podłączanych do systemu. 

Ograniczenie poziomu harmonicznych można osiągnąć np. stosując układ o podwojonej 
liczbie pulsów, tj. 12-pulsowy. 
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Podstawowy najprostszy układ 12-pulsowy wymaga, by poddawane prostowaniu 
napięcia – w sumie 6 – były przesunięte względem siebie o 30 stopni. Można to zrealizować 
za pomocą: 
a) dwóch transformatorów dwuuzwojeniowych trójfazowych, o identycznych połączeniach 

uzwojeń strony pierwotnej i uzwojeń wtórnych połączonych odpowiednio w gwiazdę  
i w trójkąt, 

b) autotransformatora z odpowiednią liczbą odczepów, 
c) transformatora trójuzwojeniowego o dwóch uzwojeniach wtórnych, z których jedno jest 

połączone w układ gwiazdy, drugie zaś trójkąta.  
Rozwiązanie a) charakteryzuje się podwyższonym zużyciem materiałów czynnych 

transformatorów; rozwiązanie b) nie zapewnia izolacji galwanicznej między stroną pierwotną 
i wtórną, co jest szczególnie niekorzystne w przypadku transformacji średniego napięcia. 
Rozwiązanie c) jest stosowane dość powszechnie, transfomator trójuzwojeniowy ma 
stosunkowo nieskomplikowaną konstrukcję, produkcja jest praktycznie seryjna. 

Jeśli zastosujemy dwa mostki prostownikowe pełne (6D) podłączane do uzwojeń 
wtórnych, to mostki takie mogą być połączone szeregowo lub równolegle. 

Połączenie równoległe prostowników oznacza zmniejszenie strat przewodzenia (są one 
niemal dwukrotnie niższe niż przy połączeniu szeregowym), co skutkuje zmniejszeniem 
wymiarów prostownika, liczby diod, przestrzeni wymaganej dla instalacji chłodzącej. 
Rozważając jednak podłączenie prostowników do transformatora trójuzwojeniowego, do któ-
rego to przypadku będzie ograniczona dyskusja, pamiętać należy o możliwej nierównowadze 
napięć międzyprzewodowych uzwojeń wtórnych łączonych w gwiazdę i trójkąt. Różnica 
napięć wpływa na podwyższenie poziomu harmonicznych prądu zasilania, w szczególności 
rzędu 5, 7, 17 i 19. W uzwojeniach powinny indukować się dokładnie te same napięcia, czyli 

liczba zwojów uzwojenia połączonego w trójkąt powinna wynosić 3 liczby zwojów 
uzwojenia połączonego w gwiazdę. Liczby zwojów są wielkościami całkowitymi i przy 
niskich napięciach strony wtórnej transformatora (i tym samym niewielkiej liczbie zwojów) 
nierównowaga napięć będzie praktycznie zawsze obecna. Harmoniczne rzędu 5. i 7. będą 
kilka razy wyższe niż w przypadku połączenia szeregowego prostowników, w szczególności 
przy małych obciążeniach. Prostowniki obciążają się nierównomiernie, w związku z czym 
diody jednego z nich mogą być niedociążone, gdy przez diody drugiego płyną prądy wyższe 
od znamionowych. Zazwyczaj stosuje się dodatkowo dławiki dla wyrównania obciążeń obu 
uzwojeń.  

Rozpatrując nawet tylko stany ustalone, powstawanie wyższych harmonicznych jest 
uwarunkowane specyfiką działania prostownika, w której należy dodatkowo uwzględnić 
czasy komutacji diod. W stanie pracy sześciodiodowego mostka prostownikowego, podłą-
czonego do trójfazowego uzwojenia transformatora, można wyróżnić nie tylko konfiguracje 
obwodu złożonego z pracujących dwóch uzwojeń i dwóch diod, jednej z grupy anodowej  
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i drugiej z grupy katodowej, ale również stany przejściowe, zależne od czasu komutacji 
pojedynczej diody. W tych stanach pracują zwykle trzy diody, część obwodu jest więc 
przejściowo zwierana na krótko, co powoduje pojawienie się kolejnych nierównomierności  
w napięciu wyprostowanym.  

Dalsze ograniczenie zawartości harmonicznych można realizować podnosząc liczbę 
pulsów układu przetwarzania, do 18, 24, a nawet 48. W bogatej literaturze przedmiotu takie 
układy są analizowane i często zalecane, obliczane jest zmniejszenie pulsacji napięcia 
wyprostowanego, podnoszone zmniejszone negatywne oddziaływanie na sieć zasilającą. 
Należy jednak zadać sobie pytania: 
– jakim kosztem odbywa się polepszenie parametrów napięcia wyprostowanego (kompli-

kacja układu przetwarzania, wzrost liczby elementów, cena), 
– czy faktycznie to polepszenie jest stałe, niezależnie od warunków zasilania, które są 

przecież zmienne w czasie. 
Harmoniczne generowane przez sam układ transformatora prostownikowego przenoszą 

się rzecz jasna na sieć zasilającą i ujawniają w prądzie zasilającym układy prostownikowe, 
przy czym są to zawsze harmoniczne rzędu n-1 i n+1, gdzie n – rząd harmonicznej głównej  
w napięciu wyprostowanym (czyli dla układu 12-pulsowego byłaby to harmoniczna 11 i 13 
itd.). Wyższe harmoniczne prądu zasilania powodują dodatkowe spadki napięć w sieci 
zasilającej, co z kolei wpływa natychmiast na odkształcenie napięcia sieci. Innymi słowy, 
układ transformujący napięcie przemienne na stałe z samej swojej istoty działania deformuje 
napięcie sieci, nie można więc zakładać (jak to się zazwyczaj przyjmuje przy analizach 
działania układów wielopulsowych), że transformatory prostownikowe są zasilane napięciem 
idealnie sinusoidalnym. Na jakość napięcia ma również wpływ kształt napięcia zasilania.  

W bieżącym artykule przedstawiono analizę pracy dwóch systemów transformacji 
napięcia, 12-pulsowego i 24-pulsowego, złożonych z transformatorów sześciofazowych,  
z jednym uzwojeniem wtórnym połączonym w gwiazdę (y), a drugim w trójkąt (d), każde 
uzwojenie wtórne pracuje na oddzielny sześciodiodowy mostek prostownikowy, przy czym 
przeanalizowano również wpływ rodzajów połączeń mostków.  

2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W ANALIZIE UKŁADÓW WIELOPULSOWYCH 

Analizowane układy transformatorów przedstawiono na rys. 1. 
Do transformatorów dołączono mostki prostownikowe diodowe, przy czym były one 

łączone szeregowo lub równolegle dla transformatora 6-fazowego. Dla transformatora  
12-fazowego rozważano połączenia równoległe lub mieszane (szeregowo-równoległe) 
mostków. 
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Rys. 1. Układy połączeń uzwojeń transformatorów: a) 6-fazowego (Yyd), b) 12-fazowego (2YZyd) 
Fig. 1. Windings’ schemes: a) six-phase transformer (Yyd), b) twelve-phase transformer (2YZyd) 

Obliczenia były prowadzone przy obciążeniu kolejnych układów tą samą mocą prądu 
stałego (10 kW). Napięcie zasilania do analizy przyjęto w kilku wariantach: 
a) napięcie trójfazowe czysto sinusoidalne, 
b) napięcie trójfazowe odkształcone symetryczne, przy czym odkształcenie napięcia zasi-

lania określone było przez współczynnik THDU równy 7,81% i wynikający z obecności 5 
i 7. harmonicznej napięcia o poziomie odpowiednio 6% i 5% harmonicznej podstawowej. 
Dodatkowo założono, że kąty fazowe harmonicznych n = 5 i n = 7 nie są sobie równe, do 
obliczeń przyjęto napięcia zasilania o kształtach pokazanych na rys. 2.  
Analizowano tylko stany ustalone układów, obliczając przebiegi i spektra harmonicznych 

napięcia wyprostowanego i prądu zasilania.  
Przeprowadzono również analizę mocy obliczeniowej transformatora, zakładając dla obu 

analizowanych przypadków tę samą moc po stronie prądu stałego. Na tej podstawie 
porównano wydatek materiałów czynnych w konstrukcji transformatorów. Obliczono straty 
mocy w transformatorze (obciążeniowe i jałowe) przy różnych wariantach zasilania. 
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Rys. 2. Warianty zasilania transformatorów prostownikowych, kształt napięcia zasilania przy 
THDU = 7,81% i różnych kątach fazowych piątej i siódmej harmonicznej napięcia (linią szarą 
zaznaczono napięcie sinusoidalne): a) 5=0, 7=0,b) 5=0, 7=180, c) 5=180, 7=0, d) 
5=180, 7=180 

Fig. 2. Different supply variants of rectifier transformers, the shape of supply voltage marked in black, 
sinusoidal voltage marked in grey; THDU = 7.81%, different phase shifts of 5th and 7th 
harmonic: a) 5=0, 7=0,b) 5=0, 7=180, c) 5=180, 7=0, d) 5=180, 7=180 

3. MOC I MASA TRANSFORMATORA PROSTOWNIKOWEGO – TOK OBLICZEŃ 

Moc obliczeniową znamionową transformatora prostownikowego przyjęło się określać za 
średnią arytmetyczną z mocy pozornej obu uzwojeń.   
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przy czym moc znamionowa uzwojenia pierwotnego pN pN pN3S U I , a wtórnego 

sN s sfS mU I , gdzie pN pN, U I  - wartości skuteczne napięcia i prądu po stronie pierwotnej 

transformatora, s s, fU I  - wartości skuteczne napięcia fazowego i prądu po stronie wtórnej 

transformatora, m – liczba faz uzwojenia wtórnego. 
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Zależność między napięciem U0, a wartością skuteczną napięcia uzwojenia wtórnego 
transformatora  
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Wartość skuteczna prądu płynącego z transformatora do prostownika: 
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Moc obliczeniowa uzwojenia wtórnego  
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zaś moc średnia po stronie napięcia wyprostowanego 0 0 0P U I . 

Moc obliczeniowa uzwojenia pierwotnego p p p3NS U I . Dla uzwojenia pierwotnego  
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Gabaryt i masa materiałów czynnych transformatora są determinowane mocą oblicze-
niową uzwojeń 
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gdzie: 
zp; zs – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i uzwojenia wtórnego, 
f – częstotliwość napięcia, 
B – indukcja w rdzeniu, 
SFe – przekrój kolumny rdzenia, 
Scu – przekrój przewodów, 
jcu – gęstość prądu. 

Wymiary okna są narzucone przez sumaryczny przekrój uzwojeń 
 p Cup s Cus2( )z S z S kbh   (3.8) 

gdzie k – współczynnik wypełnienia okna (od 0,2 do 0,4, w zależności od mocy i napięcia 
transformatora, wartości mniejsze dla transformatorów dużych mocy olejowych), zaś b, h –
szerokość i wysokość okna.  

Objętość Vtr i  masa transformatora mtr zależą od mocy obliczeniowej:  

 3/4 3/4
tr triv N m NV c S m c S  , (3.9) 

gdzie cv, cm – współczynniki proporcjonalności.  
Z grubsza, straty mocy w transformatorze są proporcjonalne do masy materiałów 

czynnych 
 tr Fe Cu Fe Fe Cu CuΔ Δ ΔP P P p m p m     (3.10)  

gdzie CuFe , pp  – stratności jednostkowe, a CuFe , mm  – odpowiednio masa rdzenia i masa 

uzwojeń. 
Do analizy przyjęto, że przekrój jarzma jest równy przekrojowi kolumny i że wysokość 

kolumn h i ich przekrój nie zmieniają się. 

4. MOC I MASA TRANSFORMATORÓW PROSTOWNIKOWYCH – WYNIKI 
    OBLICZEŃ 

Dla porównywanych transformatorów 6-fazowego Yyd i 12-fazowego 2(YZyd) założono, 
że transformatory: 
– są zasilane z tej samej sieci elektroenergetycznej o Up, f, 
– mają tę samą wartość indukcji B determinowaną charakterystyką magnesowania rdzenia, 
– mają tę samą gęstość prądu jcu determinowaną warunkami cieplnymi uzwojeń, 
– mają ten sam współczynnik wypełnienia okna transformatora k, 
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– ze względu na warunki komutacji diod (reaktancja obwodu komutacyjnego) reaktancje 
rozproszeń widziane od strony poszczególnych uzwojeń strony wtórnej („y” i „d”) są 
sobie równe. 
Obliczenia prowadzono wg metodyki przedstawionej w poprzednim rozdziale i szerzej  

w pracy [7]. Wyniki zamieszczono w tabeli 1.  
Tabela 1 

Moc transformatorów 

Wielkość Transformator Yyd Transformator 2(YZyd) 

Liczba faz uzwojenia 
wtórnego 

6m   12m   

Moc obliczeniowa 
uzwojeń wtórnych 
(uzwojenia 
obciążone są 
równomiernie) 

s s1 s2

s s1 s s2 s s23 3 2 3
NS S S

U I U I U I

  

  
 s s1 s2

s s1 s s2 s s2

2( )

2( 3 3 ) 4 3
NS S S

U I U I U I

  

  
 

Wartość skuteczna 
napięcia wtórnego s 00,715U U  s 00,709U U  

Moc obliczeniowa 
transformatora 

N 0 0
π(2 2) 1,22π2 2 sin

2

S P P
m

m


    

N 0 0
π 1,067 2

1,76π4 2 sin
2

S P P
m

m


   

indeks „1” dotyczy uzwojenia połączonego w gwiazdę, „2” uzwojenia połączonego w trójkąt 
 
Obliczano wzrost masy transformatorów, biorąc pod uwagę wyłącznie masę materiałów 

czynnych (uzwojenia, rdzeń). Masa transformatora 2(YZyd) wzrasta w stosunku do masy 
transformatora Yyd o ok. 54% (p. wzór 3.10). 

5. STRATY MOCY W TRANSFORMATORACH PROSTOWNIKOWYCH 

Przeanalizowano pracę transformatorów współpracujących z układami prostownikowymi 
połączonych w układy jak na rys. 3 i zasilanych napięciem bądź to sinusoidalnym, bądź 
odkształconym zgodnie z wariantami podanymi na rys. 2, przy założeniu że moc obciążenia 
pozostaje stała. 
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d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Transformator prostownikowy w układzie: a) Yyd, prostowniki połączone równolegle, b) Yyd, 
prostowniki połączone szeregowo, c) 2(YZyd), prostowniki połączone równolegle,  
d) 2(YZyd), prostowniki połączone szeregowo-równolegle 

Fig. 3. Rectifier transformer: a) Yyd arrangement, rectifiers connected in parallel, b) Yyd arrangement, 
rectifiers connected in series, c) 2(YZyd) arrangement, rectifiers connected in paralel,  
d) 2(YZyd) arrangement, rectifiers connected in serial-parallel circuit 

 
Wyniki obliczeń zamieszczono w tabelach 1-10 i na rysunkach 4-9. 

a) b) 

  
 
Rys. 4. Wpływ różnych wariantów napięcia zasilania na obciążenie poszczególnych mostków 

prostownikowych. Transformator Yyd, połączenie prostowników a) równoległe, b) szeregowe; 
kolor czarny – mostek nr I, kolor szary – mostek nr II (w wielkościach względnych). Warianty 
zasilania oznaczono zgodnie z rys. 2 

Fig. 4. Impact of voltage supply on power distribution among rectifier bridges; Yyd transformer, 
rectifiers connected: a) in parallel, b) in series. Bridge No. 1 quantities are marked in black, 
bridge No. 2 is marked in grey (all values relative). Supply variants as per Fig. 2 
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Tabela 2 
Napięcie wyprostowane, układ 12-pulsowy, połączenie prostowników równoległe (R) i szere-
gowe (S). Wartości poszczególnych harmonicznych podano w procentach w odniesieniu do 
składowej stałej. Wariant zasilania oznaczono zgodnie z rys. 2 (THDU = 7,81%, kąty fazowe 

harmonicznej 5. i 7.: a) 5 = 0, 7 = 0, b) 5 = 0, 7 = 180, c) 5 = 180, 7 = 0,  
d) 5 = 180, 7 = 180) 

Wartość harmonicznej w % składowej 
stałej Układ prostownikowy, wariant 

zasilania 
THD 
w % n = 6 n = 12 n = 18 n = 24 

sinus (THDU = 0) 1,99 0,06 1,82 0,01 0,65 

a 2,47 1,52 1,64 0,61 0,57 

b 7,12 6,84 1,77 0,36 0,56 

c 7,23 6,96 1,77 0,36 0,56 

R 

d 2,50 1,56 1,67 0,60 0,59 

sinus (THDU = 0) 1,36 0,05 1,09 0,04 0,69 

a 1,43 0,71 0,67 0,8 0,07 

b 7,09 6,96 1,09 0,12 0,68 

c 7,09 6.96 1,09 0,04 0,69 

S 

d 1,47 0,72 0,74 0,78 0,07 

 

 

a) b) 

  
 
Rys. 5.Wybrane harmoniczne i THD napięcia wyprostowanego,  transformator Yyd, połączenie 

prostowników: a) równoległe, b) szeregowe. Warianty zasilania oznaczono zgodnie z rys. 2 
Fig. 5. Selected harmonics and THD of rectified voltage for Yyd transformer: a) rectifiers connected  

in parallel, b) rectifiers connected in series. Supply variants as per Fig. 2 
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Tabela 3 

Prąd zasilania transformatora, układ 12-pulsowy, połączenie prostowników równoległe. War-
tości poszczególnych harmonicznych podano w procentach w odniesieniu do składowej pod-
stawowej. Wariant zasilania oznaczono zgodnie z rys. 2 (THDU = 7,81%, kąty fazowe harmo-
nicznej 5. i 7.: a) 5 = 0, 7 = 0, b) 5 = 0, 7 = 180, c) 5 = 180, 7 = 0, d) 5 = 180, 

7 = 180) 

Wariant zasilania sinus a b c d 
THDI (w %) 4,93% 12,65% 7,92% 7,97% 12,83% 
n = 5 0,08% 9,61% 6,12% 6,24% 9,83% 
n = 7 0,05% 6,37% 1,20% 1,18% 6,34% 
n = 11 3,71% 3,66% 3,60% 3,56% 3,73% 
n = 13 2,72% 2,70% 2,62% 2,61% 2,70% 
n = 17 0,03% 1,46% 0,79% 0,76% 1,53% 
n = 19 0,03% 1,25% 0,68% 0,63% 1,24% 
n = 23 1,23% 1,03% 1,12% 1,10% 1,07% 
n = 25 1,05% 0,86% 0,94% 0,93% 0,87% 

 
 
 

Tabela 4 
Prąd zasilania transformatora, układ 12-pulsowy, połączenie prostowników szeregowe. War-
tości poszczególnych harmonicznych podano w procentach w odniesieniu do składowej pod-
stawowej. Wariant zasilania oznaczono zgodnie z rys. 2 (THDU = 7,81%, kąty fazowe harmo-
nicznej 5. i 7.: a) 5 = 0, 7 = 0, b) 5 = 0, 7 = 180, c) 5 = 180, 7 = 0, d) 5 = 180, 

7 = 180) 

Wariant zasilania sinus a b c d 
THDI (w %) 8,93% 9,60% 9,37% 9,40% 9,46% 
n = 5 0,14% 4,70% 2,91% 2,87% 4,38% 
n = 7 0,09% 4,28% 2,91% 2,98% 4,00% 
n = 11 6,79% 5,28% 6,77% 6,82% 5,48% 
n = 13 4,75% 3,30% 4,76% 4,74% 3,40% 
n = 17 0,10% 2,66% 0,16% 0,03% 2,62% 
n = 19 0,09% 2,17% 0,18% 0,04% 2,12% 
n = 23 1,03% 0,41% 1,02% 1,01% 0,30% 
n = 25 0,82% 0,46% 0,82% 0,81% 0,34% 
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a) b) 

  
 
Rys. 6. Wybrane harmoniczne i THDI prądu zasilania, transformator Yyd, połączenie prostowników: 

a) równoległe, b) szeregowe. Warianty zasilania oznaczono zgodnie z rys. 2 
Fig. 6. Selected harmonics and THDI of supply current for Yyd transformer: a) rectifiers connected in 

parallel, b) rectifiers connected in series. Supply variants as per Fig. 2 

Tabela 5  
Względny przyrost strat mocy obciążeniowych podstawowych 

 w transformatorze dla układu 12-pulsowego  
w stosunku do transformatora pracującego bez prostownika.  

Napięcie zasilania sinusoidalne. R – prostowniki połączone równolegle,  
S – prostowniki połączone szeregowo 

Względny przyrost 
DCRP  w % Połączenie 

prostowników strona pierwotna strona wtórna 
R 14,8 51,4 
S 14,8 590,96 

 
Tabela 6  

Względny przyrost strat mocy obciążeniowych podstawowych w transformatorze dla układu 
12-pulsowego przy zasilaniu napięciem odkształconym w stosunku do transformatora zasila-
nego napięciem sinusoidalnym i pracującego bez prostowników. R – połączenie prostowni-
ków równoległe, S – połączenie prostowników szeregowe. Warianty zasilania oznaczono 
zgodnie z rys. 2 (THDU = 7,81%, kąty fazowe harmonicznej 5. i 7.: a) 5 = 0, 7 = 0,  

b) 5 = 0, 7 = 180, c) 5 = 180, 7 = 0, d) 5 = 180, 7 = 180) 

Względny przyrost 
DCRP  w % 

Połączenie prostowników R Połączenie prostowników S Wariant 
zasilania 

strona 
pierwotna strona wtórna strona 

pierwotna strona wtórna 

a 17,0 93,9 19,5 589,4% 

b 15,2 58,2 19,5 591,03% 

c 15,2 58,1 19,4 549,7% 

d 16,8 93,1 19,2 547,0% 
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Tabela 7  
Napięcie wyprostowane, układ 24-pulsowy. Wartości poszczególnych harmonicznych podano 
w procentach w odniesieniu do składowej stałej. R – prostowniki połączone równolegle, SR – 
prostowniki połączone szeregowo-równolegle. Warianty zasilania oznaczono zgodnie z rys. 2 

(THDU = 7,81%, kąty fazowe harmonicznej 5. i 7.: a) 5=0, 7=0, b) 5=0, 7=180,  
c) 5=180, 7=0, d) 5=180, 7=180) 

Wartość harmonicznej w % składowej 
stałej Układ prostownikowy, wariant 

zasilania 
THD 
w % n = 6 n = 12 n = 18 n = 24 

sinus 0,34 0,11 0,07 0,11 0,29 

a 1,54 1,34 0,62 0,42 0,1 

b 8,04 8,03 0,05 0,17 0,24 

c 7,85 7,84 0,06 0,09 0,31 

R 

d 1,08 0,94 0,42 0,29 0,09 

sinus 0,71 0,19 0,26 0,11 0,59 

a 1,50 1,38 0,13 0,07 0,01 

b 8,21 8,18 0,26 0,03 0,57 

c 7,94 0,26 0,18 0,56 7,91 

SR 

d 1,26 1,13 0,19 0,15 0,09 

 

a) b) 

  
 

Rys. 7. Wybrane harmoniczne i THD napięcia wyprostowanego,  transformator 2(YZyd), połączenie 
prostowników: a) równoległe, b) szeregowo-równoległe. Warianty zasilania oznaczono 
zgodnie z rys. 2 

Fig. 7. Selected harmonics and THD of rectified voltage for 2(YZyd) transformer: a) rectifiers 
connected  in parallel, b) rectifiers connected in series-parallel. Supply variants as per Fig. 2 
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Tabela 8 
Prąd zasilania transformatora, układ 24-pulsowy, wariant połączenia prostowników równo-

legły. Wartości poszczególnych harmonicznych podano w procentach w odniesieniu do skła-
dowej podstawowej. Warianty zasilania oznaczono zgodnie z rys. 2 (THDU = 7,81%, kąty 

fazowe harmonicznej 5. i 7.: a) 5 = 0, 7 = 0, b) 5 = 0, 7 = 180, c) 5 = 180, 7 = 0, 
d) 5 = 180, 7 = 180) 

Wariant 
zasilania 

sinus a b c d 

THDI (w %) 3,89 13,12 8,05 5,95 11,72 

n = 5 1,96 10,23 7,48 4,09 8,93 

n = 7 1,34 7,69 1,02 2,99 7,10 

n = 11 0,50 1,66 0,47 0,44 1,45 

n = 13 0,39 1,74 0,35 0,33 1,62 

n = 17 0,47 0,91 0,73 0,34 0,88 

n = 19 0,42 0,69 0,68 0,32 0,66 

n = 23 2,20 0,31 1,82 2,27 0,05 

n = 25 1,90 0,41 1,50 1,97 0,19 

 
Tabela 9 

Prąd zasilania transformatora, układ 24-pulsowy, wariant połączenia prostowników szerego-
wo-równoległy. Wartości poszczególnych harmonicznych podano w procentach w odniesie-

niu do składowej podstawowej. Warianty zasilania oznaczono zgodnie z rys. 2 
(THDU = 7,81%, kąty fazowe harmonicznej 5. i 7.: a) 5 = 0, 7 = 0, b) 5 = 0, 7 = 180, 

c) 5 = 180, 7 = 0, d) 5 = 180, 7 = 180) 
Wariant 
zasilania 

sinus a b c d 

THDI (w %) 1,66 7,06 5,46 6,27 7,00 

n = 5 0,08 6,40 4,50 4,17 6,19 

n = 7 0,23 4,36 3,01 2,86 4,68 

n = 11 1,09 0,76 1,1 1,08 0,72 

n = 13 0,81 0,52 0,82 0,79 0,34 

n = 17 0,19 0,43 0,17 0,22 0,37 

n = 19 0,2 0,35 0,08 0,18 0,29 

n = 23 0,44 0,21 0,45 0,40 0,16 

n = 25 0,47 0,16 0,47 0,04 0,17 
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a) b) 

  
 

Rys. 8. Wybrane harmoniczne i THDI prądu zasilania,  transformator 2(YZyd), połączenie pro-
stowników: a) równoległe, b) szeregowo-równoległe. Warianty zasilania zgodne z rys. 2  

Fig. 8. Selected harmonics and THDI of supply current for 2(YZyd), transformer: a) rectifiers 
connected in parallel, b) rectifiers connected in series-parallel. Supply variants as per Fig. 2 

 
Tabela 10  

Względny przyrost strat mocy obciążeniowych podstawowych w transformatorze  
dla układu 24-pulsowego w stosunku do transformatora pracującego bez prostownika.  
R – połączenie prostowników równoległe, SR – połączenie prostowników szeregowo-

równoległe. Zasilanie napięciem sinusoidalnym  

Względny przyrost 
DCRP  w % 

Połączenie prostowników 
strona pierwotna strona wtórna 

R 80,9 326,0 
SR 779,0% 1781,0% 

 

Tabela 11  
Względny przyrost strat mocy obciążeniowych podstawowych w transformatorze  
dla układu 24-pulsowego przy zasilaniu napięciem odkształconym w stosunku do 

transformatora zasilanego napięciem sinusoidalnym i pracującego bez prostowników. 
Połączenie prostowników: R–równoległe, SR–szeregowo-równoległe. Wariant zasilania 

oznaczono zgodnie z rys. 2 (THDU = 7,81%, kąty fazowe harmonicznej 5. i 7.: a) 5 = 0, 
7 = 0, b) 5 = 0, 7 = 180, c) 5 = 180, 7 = 0, d) 5 = 180, 7 = 180) 

Względny przyrost 
DCRP  w % 

Połączenie prostowników R Połączenie prostowników SR Wariant 
zasilania 

strona 
pierwotna strona wtórna strona 

pierwotna strona wtórna 

a 59,3 403,9 758,9% 1733,2% 
b 73,9 364,2 768,0% 1753,7% 
c 73,9 312,6 764,6% 1748,2% 
 61,5 378,3 766,7% 1744,0% 
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Rys. 9. Porównanie wpływu dołączenia prostownika do transformatora w wypadku układu  

 6-fazowego (układ uzwojeń Yyd) i 12-fazowego (układ uzwojeń (2YZyd) – wzrost  względny 
strat mocy obciążeniowych podstawowych w uzwojeniach przy  jedna kowym obciążeniu 
transformatora 

Fig. 9. Impact of connected rectifier in case of 6-phase (Yyd) and 12-phase (2YZyd) transformer – 
relative increase of copper power loss in windings; load is equal for both transformers 

 
Straty jałowe (w rdzeniu) pochodzą od przepływu prądu magnesującego wywołanego 

przyłożonym napięciem. Dla obu transformatorów wzrost tych strat, przy zawartości harmo-
nicznych w napięciu zasilania zdefiniowanego poprzednio (THDU = 7,81%, harmoniczna 
n = 5 6%, harmoniczna n = 7 5%), wynosi ok. 0,8% w stosunku do strat występujących  
w transformatorze pracującym na napięciu nieodkształconym.  

Straty obciążeniowe podstawowe 
DCRP pochodzą od przepływu prądów przez uzwo-

jenia pierwotne oraz wtórne i związane są z rezystancją uzwojeń. Do strat obciążeniowych 
należy również zaliczyć straty pochodzące od prądów wirowych w uzwojeniach 
indukowanych przez dodatkowe strumienie rozproszenia ECP  i w częściach metalowych 

transformatora pochodzące od tychże strumieni rozproszenia OSLP . Całkowite straty 

obciążeniowe można więc wyrazić jako: 
 obc EC OSL.

DCRP P P P        (5.1) 

Straty obciążeniowe podstawowe 
DCRP  wzrastają z kwadratem wartości skutecznej 

prądu. Straty od prądów wirowych ECP  są proporcjonalne do kwadratu prądu danej 

harmonicznej i kwadratu częstotliwości. Generują często nadmierne przyrosty temperatury 
uzwojeń. Straty dodatkowe OSLP są proporcjonalne do kwadratu prądu danej harmonicznej, 

jak również są proporcjonalne do częstotliwości, ale zwykle wykładnik potęgi częstotliwości 
a także od 1. Ewentualne straty od składowej stałej prądu powodują głównie 
podmagnesowanie rdzenia i efekty akustyczne. 
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Dla układu 12-pulsowego względny wzrost strat mocy obciążeniowych podstawowych 
transformatora 

DCRP wynosi ok. 66% dla połączenia prostownika równoległego i prawie 

606% dla połączenia prostownika szeregowego w stosunku do strat mocy transformatora 
pracującego bez prostownika (p. tab. 4). Dla układu 24-pulsowego i połączenia równoległego 
prostowników względny przyrost strat po stronie pierwotnej wynosi ok. 81%, po wtórnej  
o ponad 326%, zaś dla połączenia szeregowo-równoległego odpowiednio o prawie 780%  
i 1781% (p. tab. 10). 

Dodatkowe odkształcenie napięcia zasilającego wg podanych wariantów (p. rys. 2) po-
woduje dalszy wzrost strat obciążeniowych 

DCRP , przy czym w stosunku do transformatora 

pracującego bez prostownika względny przyrost wynosi ponad 611% (w najgorszym 
przypadku) dla układu 12-pulsowego (połączenie szeregowe prostowników) i ok. 2522% dla 
układu 24-pulsowego (również w najgorszym przypadku połączenie szeregowo-równoległe 
prostowników).  

Wartości strat jałowych, strat pochodzących od prądów wirowych i strat dodatkowych 
zostaną przedyskutowane w następnym rozdziale. 

6. OBNIŻENIE MOCY ZNAMIONOWEJ TRANSFORMATORA 
PROSTOWNIKOWEGO 

Wzrost strat mocy w transformatorach prostownikowych w stosunku do transformatorów 
pracujących w układach bez wyższych harmonicznych napięć i prądów sprawia, że 
transformatora nie można obciążyć realnie mocą znamionową, gdyż prowadziłoby to m.in. do 
nadmiernego przyrostu temperatury i w rezultacie uszkodzenia transformatora. Moc 
transformatora prostownikowego ulega więc obniżeniu w stosunku do mocy transformatora 
pracującego w układzie bez prostowników. Zmniejszenie tej mocy można określić posługując 
się szeregiem współczynników definiowanych przez [11]. Tok postępowania wraz z przy-
kładem obliczeniowym zostanie podany poniżej. 

Wzrost strat jałowych 

Wskaźnik wzrostu strat jałowych można określić przez współczynnik Kj, który jest 
definiowany jako: 
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j 11 1N
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n n

P UK U
P UU n

  (6.1) 
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gdzie: 

Pjodk – straty jałowe w przypadku zasilania napięciem odkształconym, 

Pj – straty jałowe w przypadku zasilania napięciem sinusoidalnym, 
UN – napięcie znamionowe transformatora, 

U1 – wartość skuteczna harmonicznej podstawowej napięcia zasilającego,  
Un – wartość skuteczna harmonicznej rzędu n napięcia zasilającego,  

n – rząd harmonicznej, przy czym n = 1…N i N = 40. 

Wzrost strat obciążeniowych 

Wzrost strat obciążeniowych w uzwojeniach można określić przez współczynnik K  
(z ang. K-factor), definiowany jako: 
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   (6.2) 

gdzie: 

IN – wartość skuteczna znamionowego prądu transformatora,  
In – wartość skuteczna harmonicznej rzędu n napięcia zasilającego,  

n – rząd harmonicznej, przy czym n = 1…N i N = 40.  
Współczynnik ten określa wzrost wydzielania się ciepła w transformatorze spowodowany 

przez prądy wirowe przy zasilaniu prądem zawierającym wyższe harmoniczne do ciepła 
wydzielone przez prądy o częstotliwości znamionowej, przy założeniu że prąd obciążenia jest 
identyczny w obu przypadkach.  

Za bardziej uniwersalny uważa się również wskaźnik strat harmonicznych FHL w postaci: 
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 (6.3) 

oznaczenia jak poprzednio. Dotyczy on wzrostu strat od prądów wirowych w uzwojeniach 
spowodowanych obecnością wyższych harmonicznych prądu. 
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Między współczynnikami FHL i K zachodzi związek  
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(6.4) 

Współczynnik FHL określa bardziej rozkład harmonicznych prądu, nie uwzględnia 
rzeczywistych wartości prądu (czyli odnosi się raczej do wpływu urządzenia na sieć 
zasilającą), zaś współczynnik K uwzględnia również wartość prądu znamionowego (czyli 
określa raczej pracę danego urządzenia). FHL zazwyczaj jest stosowany przy obliczaniu strat 
mocy i sprawności transformatora zasilającego odbiorniki nieliniowe, zaś K do obliczania 
głębokości tzw. „de-rating”, czyli stopnia obniżenia dopuszczalnej mocy obciążenia 
transformatora. Sposób wyznaczania stopnia zmniejszenia obciążenia transformatora podano 
np. w pracach [8, 9]. 

Definiuje się m.in. wskaźnik redukcji obciążenia KR, wynikający z obecności 
odkształconych napięć i prądów: 
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  (6.5) 

przy czym: 
I1 – wartość skuteczna harmonicznej podstawowej prądu transformatora,  
In – wartość skuteczna harmonicznej rzędu n prądu transformatora,  

I – wartość skuteczna prądu transformatora, 
n – rząd harmonicznej, przy czym n = 1…N i N = 40, 

q – stała zależna od rodzaju uzwojenia i częstotliwości (przyjmuje się 1,7 dla transformatora  
o uzwojeniach nawiniętych przewodem o przekroju kołowym lub prostokątnym i 1,5 dla 
transformatora z uzwojeniem niskiego napięcia nawiniętym przewodem foliowym),  

w – część strat dodatkowych obciążeniowych w uzwojeniach wynikająca z prądów 
wirowych. 
Przyjmuje się, że straty dodatkowe w uzwojeniach wynikające z prądów wirowych 

ECP i dodatkowe rozproszeniowe w częściach metalowych transformatora OSLP stanowią 

od 10 do 25% strat obciążeniowych podstawowych 
DCRP . 

Obliczenie dopuszczalnej mocy lub dopuszczalnego prądu obciążenia transformatora 
zasilanego prądem odkształconym można wykonać posiłkując się wymienionymi wyżej 
wskaźnikami. 
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Obliczenie dopuszczalnej mocy transformatora 

Straty mocy obciążeniowe całkowite przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym można 
zdefiniować jako: 
 obc dod w(1 ) ,

DC DCR RP P P P         (6.6) 

zaś przy zasilaniu napięciem odkształconym jako: 

 obcodk odk dododk w odk(1 ) ,
DC DCR RP P P K P         (6.7) 

gdzie: 

Pobc i Pobcodk – straty obciążeniowe całkowite w uzwojeniach odpowiednio przy zasilaniu 
prądem sinusoidalnym i odkształconym, 

odki
DC DCR RP P   – straty obciążeniowe podstawowe (na rezystancjach uzwojeń) odpo-

wiednio przy zasilaniu prądem sinusoidalnym i odkształconym, 
Pdod i Pdododk – straty dodatkowe pochodzące od prądów wirowych i strumieni rozproszenia 
odpowiednio przy zasilaniu prądem sinusoidalnym i odkształconym, 

w  – współczynnik określający stosunek wielkości strat dodatkowych obciążeniowych Pdod 

do podstawowych 
DCRP , 

K – współczynnik zgodnie z równaniem (6.2). 
Jeżeli straty obciążeniowe podstawowe zdefiniuje się jako  

 
2

z 2 ,
DCR

SP R
U

    (6.8) 

gdzie Rz – rezystancja zastępcza (dla prądu stałego) uzwojeń transformatora widziana  

z zacisków uzwojenia pierwotnego, 2
1 2zR R R   (indeks „1” odnosi się do strony pier-

wotnej, „2” do wtórnej), to zakładając równość strat mocy przy obu sposobach zasilania,  
z zależności (6.6), (6.7) i (6.8) wynika, że stosunek mocy pozornej przy obu sposobach 
zasilania będzie równy:  

 
2

odk w

w

(1 )(1 )
1

US THD
S K




 



 (6.9) 

gdzie Sodk – maksymalna dopuszczalna moc pozorna transformatora przy zasilaniu napięciem 
odkształconym. 
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Obliczenie dopuszczalnego prądu transformatora 

Wychodząc od współczynnika redukcji obciążenia KR (zależność (6.5)), oblicza się 
wskaźnik obniżenia mocy transformatora jako k = 1/KR, przy czym zakładając, że  

w większości przypadków można przyjąć, iż 
2
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, współczynnik k można 

zapisać jako: 
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Inny wskaźnik określa przyrost strat (w częściach metalowych transformatora) 
wynikających ze strumienia rozproszenia (pochodzącego od prądu odkształconego)  
w stosunku do przebiegów sinusoidalnych: 
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 (6.11) 

Podział strat dodatkowych między straty w metalu pochodzące od strumieni rozproszenia 
a straty pochodzące od prądów wirowych w uzwojeniach jest zwykle dokonywany na 
podstawie współczynników literaturowych. 

Na podstawie współczynnika FHL można również obliczyć maksymalny względny  
(w stosunku do znamionowego) prąd dopuszczalny transformatora jako: 

 w
max

HL w

1 .
1rI

F







 (6.12) 

Współczynnik FHL dotyczy więc tej części strat dodatkowych obciążeniowych, która 
pochodząc od harmonicznych prądu wywołuje przyrost strat pochodzących od prądów 
wirowych. 

Przykład obliczeniowy 

Dla analizowanych transformatorów Yyd i 2(YZyd) zestawiono w tabelach 11 i 12 
wartości współczynników związanych ze zmianą obciążalności transformatora współpra-
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cującego z układem przekształtnikowym. Obliczenia wykonano dla różnych połączeń 
prostowników i wariantów zasilania napięciem odkształconym wg rys. 2. 

Omawiany transformator, pracując z układem prostownikowym, może być obciążony 
prądem o ponad 2% mniejszym (połączenie równoległe prostowników) lub ponad 5% mniej-
szym (połączenie szeregowe prostowników) niż przy pracy bez prostownika. Odkształcenie 
napięcia zasilania powoduje dalsze obniżenie dopuszczalnego prądu, w najgorszym wypadku 
do ok. 95% prądu znamionowego. 

 
Tabela 12 

Wartości współczynników określających zmianę obciążalności transformatora 
prostownikowego 12-pulsowego 

Połączenie prostowników R Połączenie prostowników S 

 Wariant napięcia zasilania Obliczany 
współczynnik/wielkość 

sinus a b c d sinus a b c d 

Współczynnik THDI  
w % 

4,93 12,65 7,92 7,97 12,83 8,93 9,60 9,37 9,40 9,46 

Współczynnik THDU  
w % 

7,81 

Współczynnik wzrostu 
strat jałowych Kj 

1,0083 

Współczynnik K 1,437 1,905 1,52 1,51 1,929 2,033 2,044 2,08 2,083 2,039 

Wskaźnik strat 
harmonicznych FHL 

1,44 1,91 1,52 1,51 1,93 2,03 2,04 2,08 2,08 2,04 

Wskaźnik redukcji 
obciążenia KR 

1,008 1,02 1,011 1,01 1,021 1,020 1,02 1,021 1,021 1,02 

Stosunek mocy Sodk/S 
(przy zachowaniu 

stałych strat obciąże-
niowych) 

0,98 0,958 0,976 0,977 0,957 0,952 0,951 0,95 0,949 0,951 

Wskaźnik obniżenia 
mocy transformatora k 
(obliczenia dokładne) 

0,992 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,979 0,979 0,98 

Wskaźnik obniżenia 
mocy transformatora k 

(obliczenia przybliżone) 
0,98 0,981 0,990 0,990 0,981 0,98 0,981 0,98 0,98 0,981 

Maksymalny względny 
dopuszczalny prąd 

transformatora 
0,977 0,955 0,973 0,974 0,954 0,949 0,948 0,947 0,947 0,949 

 
Przeliczono również straty jałowe i obciążeniowe (tabela 12). 
Straty mocy obciążeniowe całkowite przy zasilaniu prądem odkształconym wzrastają  

o 62% dla połączenia równoległego prostowników i o 684% dla połączenia prostowników 
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szeregowego w stosunku do zasilania napięciem i prądem sinusoidalnym i transformatora 
pracującego bez prostowników. 

Tabela 13 
Straty mocy w transformatorze prostownikowym Yyd (wszystkie wartości podano w wiel-

kościach względnych – w odniesieniu do wartości znamionowych, przy zasilaniu transforma-
tora napięciem i prądem sinusoidalnym). Straty obciążeniowe podstawowe w uzwojeniach 

przyjęto zgodnie z tab. 4 
Typ strat 

mocy 
Zasilanie sinusoidalne, 

prąd sinusoidalny 
Zasilanie sinusoidalne, 

prąd odkształcony  
Korekta ze względu na 

współczynnik FHL 
Połączenie prostowników R, FHL = 1,44 

Pj 1 1 - 

DCRP  1 1,66 - 

dodP  0,12 0,1 0,14 

Razem 2,12 2,76 2,81 

Połączenie prostowników S, FHL = 2,03 

Pj 1 1 - 

DCRP  1 7,06 - 

dodP  0,12 0,85 1,72 

Razem 2,12 8,91 9,78 
 

Tabela 14 
Straty mocy w transformatorze prostownikowym 12-pulsowym dla dwóch wariantów 

zasilania (p. tab. 5, wariant b, połączenie szeregowe prostowników i wariant a, połączenie 
równoległe prostowników). Wszystkie wartości podano w wielkościach względnych –  

w odniesieniu do wartości znamionowych, przy zasilaniu transformatora napięciem i prądem 
sinusoidalnym. Straty obciążeniowe podstawowe w uzwojeniach przyjęto zgodnie z tab. 4 

Typ strat 
mocy 

Zasilanie sinusoidalne, 
prąd sinusoidalny 

Zasilanie napięciem 
odkształconym, prąd 

odkształcony  

Korekta ze względu na 
współczynnik FHL 

Połączenie prostowników R, FHL = 1,91 

Pj 1 1,008 - 

DCRP  1 2,11 - 

dodP  0,12 0,25 0,48 

Razem 2,12 3,34 3,59 
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cd. tabeli 14 
Połączenie prostowników S, FHL = 2,08 

Pj 1 1,008 - 

DCRP  1 7,11 - 

dodP  0,12 0,85 1,77 

Razem 2,12  8,97  9,89 
 
Przy zasilaniu napięciem odkształconym w różnych wariantach (p. rys. 2) o THDU = 7,81% 

następuje dalsza strata mocy w uzwojeniach ze względu na wzrost prądu. Straty te 
w najgorszym dyskutowanym przypadku (połączenie szeregowe prostowników, wariant b) 
wzrastają o 693%, zaś dla połączenia równoległego prostowników wariant a, o 131%  
w stosunku do strat w transformatorze zasilanym prądem i napięciem sinusoidalnym 
i pracującym bez prostowników. 

Następuje więc ponaddwukrotny wzrost strat obciążeniowych całkowitych przy 
zasilaniu napięciem i prądem odkształconym w stosunku do zasilania napięciem sinusoidalnym 
i prądem odkształconym dla wariantu połączenia równoległego prostowników. Przy połączeniu 
szeregowym odkształcenie napięcia zasilania nie ma już istotnego wpływu na wielkość strat 
obciążeniowych. 

 
Tabela 15 

Wartości współczynników określających zmianę obciążalności transformatora 
prostownikowego 24-pulsowego  

Połączenie prostowników R Połączenie prostowników SR 

Wariant napięcia zasilania Obliczany 
współczynnik/wielkość 

sinus a b c d sinus a b c d 

Współczynnik THDI  
w % 

3,89 13,12 8,05 5,95 11,72 1,66 7,06 5,46 6,27 7,00 

Współczynnik THDU  
w % 

7,81 

Współczynnik wzrostu 
strat jałowych Kj 

1,008 

Współczynnik K 1,516 1,493 1,682 1,606 1,536 1,055 1,215 1,143 1,115 1,216 

Wskaźnik strat 
harmonicznych FHL 

1,52 1,52 1,66 1,61 1,54 1,05 1,21 1,14 1,12 1,21 

Wskaźnik redukcji 
obciążenia KR 

1,008 1,008 1,017 1,010 1,013 1,001 1,006 1,003 1,003 1,006 

Stosunek mocy Sodk/S 
(przy zachowaniu 

stałych strat obciąże-
niowych) 

0,976 0,978 0,968 0,972 0,975 1,000 0,992 0,995 0,997 0,992 
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cd. tabeli 15 
Wskaźnik obniżenia 

mocy transformatora k 
(obliczenia dokładne) 

0,992 0,992 0,983 0,99 0,987 0,999 0,994 0,997 0,997 0,994 

Wskaźnik obniżenia 
mocy transformatora k 

(obliczenia przybliżone) 
0,993 0,993 0,984 0,991 0,987 0,999 0,995 0,997 0,997 0,995 

Maksymalny względny 
dopuszczalny prąd 

transformatora 
0,973 0,973 0,966 0,969 0,972 0,997 0,989 0,992 0,994 0,989 

Transformator 2(YZyd), pracując z układem prostownikowym, może być obciążony prą-
dem o około 3% mniejszym (połączenie równoległe prostowników) lub o mniej niż 1% 
mniejszym (połączenie szeregowo-równoległe prostowników) niż przy pracy bez pros-
townika. Odkształcenie napięcia zasilania powoduje dalsze obniżenie dopuszczalnego prądu, 
w najgorszym wypadku do ok. 97% prądu znamionowego. 

Przeliczono również straty jałowe i obciążeniowe. 
Tabela 16 

Straty mocy w transformatorze prostownikowym 24-pulsowym (wszystkie wartości podano  
w wielkościach względnych – w odniesieniu do wartości znamionowych, przy zasilaniu 
transformatora napięciem i prądem sinusoidalnym). Straty obciążeniowe podstawowe  

w uzwojeniach przyjęto zgodnie z tab. 9 

Typ strat mocy 
Zasilanie 

sinusoidalne, prąd 
sinusoidalny 

Zasilanie napięciem 
sinusoidalnym, prąd 

odkształcony  

Korekta ze względu na 
współczynnik FHL 

Połączenie prostowników R, FHL = 1,52 
Pj 2* 2 - 

DCRP  2* 6,07 - 

dodP  0,24 0,73 1,11 

Razem 4,24 8,80 9,17 
Połączenie prostowników SR, FHL = 1,05 

Pj 2* 2 - 

DCRP  2* 27,6 - 

dodP  0,24 3,31 3,48 

Razem 4,24 32,91 33,08 
* – wielkości przeliczone są łącznie dla obu transformatorów składających się na układ 
transformatora prostownikowego 2(YZyd) 

Straty mocy obciążeniowe całkowite przy zasilaniu prądem odkształconym wzrastają  
o 220% dla połączenia równoległego prostowników i o 1287% dla połączenia szeregowo-
równoległego prostowników w stosunku do zasilania prądem sinusoidalnym i transforma-
torów pracujących bez prostowników. 
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Tabela 17 
Straty mocy w transformatorze prostownikowym 24-pulsowym dla dwóch wariantów 

zasilania (p. tab. 14, wariant a, połączenie równoległe  prostowników wariant b, połączenie 
szeregowo-równoległe prostowników). Wszystkie wartości podano w wielkościach 

względnych – w odniesieniu do wartości znamionowych, przy zasilaniu transformatora 
napięciem i prądem sinusoidalnym. Straty obciążeniowe podstawowe w uzwojeniach przyjęto 

zgodnie z tab. 10 

Typ strat mocy 
Zasilanie 

sinusoidalne, prąd 
sinusoidalny 

Zasilanie napięciem 
odkształconym, prąd 

odkształcony  

Korekta ze względu na 
współczynnik FHL  

Połączenie prostowników równoległe, FHL = 1,52 
Pj 2 2,02 - 

DCRP  2 6,63 - 

dodP  0,24 0,80 1,21 
Razem 4,24 9,94 9,86 

Połączenie prostowników szeregowo-równoległe FHL = 1,14 
Pj 2 2,02 - 

DCRP  2 27,20 - 

dodP  0,24 3,26 3,72 
Razem 4,24 32,48 32,94 

 
Przy zasilaniu napięciem odkształconym w różnych wariantach (p. rys. 2)  

o THDU =7,81% następuje dalszy strat mocy obciążeniowych w uzwojeniach ze względu na 
wzrost prądu. Straty te w przypadku połączenia równoległego prostowników, wariant a, 
wzrastają o ponad 250%, zaś przy połączeniu szeregowo-równoległym, wariant b, o ponad 
1287% w stosunku do strat w transformatorze zasilanym prądem i napięciem sinusoidalnym. 

Wzrost strat obciążeniowych całkowitych przy zasilaniu napięciem i prądem 
odkształconym w stosunku do zasilania napięciem sinusoidalnym i prądem odkształconym 
wynosi więc ok. 14% w najgorszym przyjętym do obliczeń wariancie zasilania (połączenie 
równoległe prostowników, wariant a). Połączenie szeregowo-równoległe jest praktycznie 
niewrażliwe na odkształcenie napięcia zasilania. 

7. LICZBA PULSÓW NAPIĘCIA WYPROSTOWANEGO 

W bogatej literaturze przedmiotu dyskutuje się o możliwościach zmniejszenia zawartości 
harmonicznych w napięciu wyprostowanym przez zwiększanie liczby pulsów, stosując coraz 
bardziej rozbudowane układy przekształtnikowe. Cytowane są również efekty oddziaływania 
nierównowagi napięć zasilających na efekt prostowania napięcia. W bieżącym artykule auto-
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rzy starają się pokazać wpływ odkształcenia napięcia zasilania na pracę porównywanych 
układów 12- i 24-pulsowych.  

W układzie 12-pulsowym poprawna praca występuje jedynie przy zasilaniu czysto sinu-
soidalnym, odkształcenie napięcia zasilania powoduje nie tylko wzrost całkowitego THD  
w napięciu wyprostowanym, ale przede wszystkim pojawienie się przeważającej harmo-
nicznej rzędu 6 w tym napięciu przy najbardziej niekorzystnym wariancie napięcia zasilania. 

W układzie 24-pulsowym 24. harmoniczna w napięciu wyprostowanym dominuje tylko 
przy zasilaniu transformatora prostownikowego napięciem czysto sinusoidalnym. Układ 
2(YZyd) pracuje prawidłowo zarówno przy połączeniu równoległym, jak i szeregowo-równo-
ległym prostowników, przy czym tętnienie napięcia wyprostowanego jest niewielkie (THD 
niższe od 1%). Odkształcenie napięcia zasilania, wg wariantów przyjętych do obliczeń 
powoduje, że harmoniczna rzędu 6 jest kilkudziesięciokrotnie wyższa od 24, co oznacza, że 
układ pracuje jako sześciopulsowy. Najbardziej spektakularny efekt działania odkształconego 
napięcia zasilania uwidoczniono na rys. 10.  

 

a) b) 

  

Rys. 10. Przebieg napięcia wyprostowanego dla transformatora 2(YZyd): a) połączenie prostowników 
równoległe, b) połączenie prostowników szeregowo-równoległe; linie czarne – zasilanie 
sinusoidalne, linie szare – zasilanie napięciem odkształconym w wariancie b (p. rys. 2, 
5 = 0, = 180) 

Fig. 10. Rectified voltage waveforms for 2(YZyd) transformer: a) rectifiers connected in series,  
b) rectifiers connected in series-parallel mode; black lines relate to sinusoidal supply, grey 
lines to distorted voltage supply, variant b( cf. fig. 2, 5 = 0, = 180) 

 
Obrazowe wytłumaczenie tego zjawiska – wynik "wycinania" przez diody prostowni-

kowe innych fragmentów napięcia zasilania – podane jest na rys. 11. 
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a) b) 

  

Rys. 11. Napięcia międzyfazowe jednego uzwojenia strony wtórnej transformatora (linie czarne 
ciągłe) na tle przebiegu napięcia wyprostowanego (linia szara); a) zasilanie napięciem 
sinusoidalnym (linia kreskowana), b) zasilanie napięciem odkształconym (linia kreskowana) 
wg wariantu b (p. rys. 2, 5 = 0, = 180) 

Fig. 11. Phase-to-phase voltages of one transformer’s secondary Winding (black continuous lines) 
with depecited rectified voltage waveform (grey lines); a) sinusoidal supply (dashed line), 
b) distorted voltage supply, variant b(cf. Fig. 2, 5 = 0, = 180) 

8. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

Doświadczenia prowadzone były na specjalnie zaprojektowanych i zbudowanych mode-
lach transformatorów o mocy 10 kVA (dla indukcji w rdzeniu równej 1,44 T dla wszystkich 
modeli). Wykorzystywano oscyloskop cyfrowy firmy Tektronix model TDS406A, o częstotli-
wości próbkowania 100 MS/s. Układy prostownikowe z transformatorami Yyd i 2(YZyd) były 
obciążane maszyną prądu stałego, a pobierana moc była stała. Badania przeprowadzono dla 
zasilania symetrycznego oraz wprowadzając 2% asymetrię napięcia zasilania, odkształcenie 
napięcia sieci wynosiło THDU 3,5% (specyfika zasilania laboratorium). Wybrane wyniki za-
mieszczono w tabeli 11 i na rys. 12 i 13. 

  
 Tabela 18 

Zawartość wyższych harmonicznych w napięciu wyjściowym i prądzie zasilania  
w zależności od układu prostującego i parametrów zasilania – wyniki pomiarów 

Układ połączeń transformatora THD napięcia 
wyprostowanego w % 

THDI prądu zasilania  
w % 

Yyd 2,41 6,96 
2(YZyd) 2,41 3,96 
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Rys. 12. Harmoniczne napięcia wyprostowanego 

w procentach harmonicznej podstawo-
wej – układ Yyd zaznaczono kolorem 
szarym, 2(YZyd) czarnym. Wyniki 
pomiarów przy THDU napięcia zasilania 
na poziomie 3,5% 

Fig. 12. Harmonic spectrum of rectified voltage, 
in % of fundamental harmonics. Yyd 
marked in grey, 2(YZyd) marked in 
black. Results of measurements with 
THDU of supply voltage equal to 3.5% 

Rys. 13. Harmoniczne prądu zasilania w pro-
centach harmonicznej podstawowej – 
układ Yyd zaznaczono kolorem szarym, 
2(YZyd) czarnym. Wyniki pomiarów 
przy THDU napięcia zasilania na 
poziomie 3,5% 

Fig. 13. Harmonic spectrum of supply current, in 
% of fundamental harmonics. Yyd 
marked in grey, 2(YZyd) marked in 
black. Results of measurements with 
THDU of supply voltage equal to 3.5% 

 
Z przebiegów napięcia wyprostowanego i wyliczonego spektrum harmonicznych tego 

napięcia wynika jednoznacznie przeważający udział składowej 6-pulsowej w napięciu wy-
prostowanym, niezależnie od układu transformacji (12 czy 24 pulsy), przy napięciu zasilania 
odkształconym, o THDU równym 3,5%. Wyniki tych eksperymentów są przynajmniej 
jakościowo zbieżne z wynikami obliczeń na modelach symulacyjnych – p. rozkłady 
harmonicznych prądu zasilania podane w tabelach 2 i 3 dla układu 12-pulsowego i 7,8 dla 
układu 24-pulsowego. Przy przyjętym do obliczeń współczynniku THDU na poziomie 7,81%, 
dla wszystkich rozpatrywanych kombinacji kątów fazowych harmonicznych napięcia n = 5  
i n = 7, prąd zasilania układu wykazuje jako dominujące harmoniczne rzędów 5 i 7 (co jest 
charakterystyczne dla układów prostownikowych 6-pulsowych), zaś dominujące harmoniczne 
rzędu 11 i 13 lub odpowiednio 23 i 25 pojawiają się jedynie przy zasilaniu czysto 
sinusoidalnym napięciem. 

9. PODSUMOWANIE 

Zaczynając rozważania, czy bardziej korzystny w realnych warunkach eksploatacji (przy 
odkształceniu napięcia zasilania) jest 12- czy 24-pulsowy układ transformacji napięcia 
zbudowany przy wykorzystaniu wielofazowych i wielouzwojeniowych transformatorów 
o układach połączeń Yyd i 2(Yzyd), za punkt wyjścia obraliśmy porównanie masy tych 
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transformatorów. Z obliczeń w rozdziale 4 wynika, że powiększenie masy transformatora 
2(Yzyd) w stosunku do Yyd wynosi ok. 54% (przy założeniu że w obliczeniach uwzględniono 
jedynie masy materiałów czynnych. Inne założenia upraszczające są podane w odpowiednim 
rozdziale). 

Następnie analizowaliśmy wpływ odkształcenia napięcia zasilania transformatorów na 
pracę mostków prostownikowych (diodowych, niesterowanych) współpracujących z trans-
formatorem w różnych wariantach połączeń prostowników (p. rys. 3).  Analizowane napięcie 
odkształcone charakteryzowało się współczynnikiem THDU =7,81%, zawartością harmo-
nicznych rzędu 5 i 7 na poziomie odpowiednio 6 i 5% i różnymi kątami fazowymi tych 
harmonicznych (różne kształty fali napięcia zasilającego). Analiza była prowadzona na 
drodze teoretycznej (symulacje komputerowe). W warunkach idealnych, czyli przy równości 
napięć stron wtórnych transformatora, mostki powinny obciążać się jednakowo i każdy z nich 
powinien przenosić 1/2 mocy obciążenia. Pokazaliśmy, że tak jest faktycznie, ale tylko jeżeli 
napięcie zasilania transformatora pozostaje sinusoidalne. Przy odkształconym napięciu 
zasilania pojawia się nierównowaga chwilowych wartości napięć strony wtórnej uzwojeń 
łączonych w gwiazdę (y) i trojkąt (d), co powoduje nierównomierność obciążania się 
mostków. Dla transformatora Yyd dla jednego z dyskutowanych wariantów napięć zasilania 
(p. rys. 2) stosunek mocy obciążającej prostowniki jest jak 1:3. Sekwencyjne przeciążanie  
i niedociążanie diod mostków jest niepożądane. Teoretycznie równomierne obciążanie się 
mostków powinno dawać bowiem maksymalną moc i minimum harmonicznych prądu  
w danym układzie. Oczywiście efekt ten zachodzi wyłącznie przy połączeniu równoległym 
prostowników, połączenie szeregowe niweluje efekt nierównych napięć.  

Dla dyskutowanych wariantów napięcia zasilania przeliczono przebiegi napięcia wy-
prostowanego i prądu zasilania transformatorów, przy znamionowym obciążeniu układów. 
Wyniki podane są w tabelach 1 i 6, rys. 5 i 7 (napięcie wyprostowane) oraz tabelach 2, 3 i 7, 
8, rys. 6 i 8 (prąd zasilania) dla układu 12-pulsowego z transformatorem Yyd i 24-pulsowego  
z transformatorem 2(YZyd). Wykazano, że niezależnie od połączenia prostowników 
odkształcenie napięcia zasilania skutkuje: 
– wzrostem współczynnika THD napięcia wyprostowanego, 
– wzrostem współczynnika THDI prądu zasilania. 

Rzuca się w oczy, że założone w obliczeniach odkształcenie napięcia zasilania na 
poziomie THDU =7,81% przy układach obciążonych mocą znamionową spowodowało 
przejście z trybu pracy 12- lub 24-pulsowej do pracy 6-pulsowej, przecząc tym samym samej 
idei konstruowania układu o liczbie pulsów większej niż 6. Poza zwiększonymi pulsacjami 
napięcia wyprostowanego (por. rys. 10) (dla układu 24-pulsowego że harmoniczna rzędu 6 
jest kilkudziesięciokrotnie wyższa od 24!) oznacza to zwiększoną emisję do sieci 
harmonicznych prądu rzędu 5 i 7, co z punktu widzenia układu energetycznego jest 
szczególnie niekorzystne. 
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Praca transformatora przy odkształceniu prądu uzwojeń i odkształceniu napięcia zasilania 
pociąga za sobą wzrost strat mocy. Z obliczeń (p. tabele 4, 5, 9, 10) wynika, że dołączenie 
prostowników do transformatora Yyd powoduje wzrost strat mocy obciążeniowych 
podstawowych o ok. 66% przy połączeniu równoległym prostowników i ok. 606% przy 
połączeniu szeregowym prostowników w stosunku do transformatora pracującego bez 
prostownika. Proporcje przyrostu strat są dość oczywiste, jeśli się pamięta, że prądy płynące 
w uzwojeniach strony wtórnej przy ich szeregowym połączeniu powinny wzrosnąć około 
dwukrotnie w stosunku do połączenia równoległego przy założeniu stałości mocy obciążenia. 
Wzrost strat mocy obciążeniowych podstawowych dla transformatora w układzie 2(YZyd) 
wynosi odpowiednio 406% i 2560% dla połączenia równoległego i szeregowo-równoległego 
prostowników w stosunku do transformatora pracującego bez prostownika.  

Przeanalizowano wpływ odkształcenia napięcia zasilania na te straty mocy. W przypadku 
układu 12-pulsowego i połączenia szeregowego prostowników odkształcenie napięcia nie 
powoduje praktycznie dalszego wzrostu strat mocy; dla połączenia równoległego straty te 
rosną maksymalnie o 67% w najgorszym wariancie napięcia zasilania. Dla układu 24-
pulsowego układ prostowników szeregowo-równoległy niweluje wzrost prądów i straty mocy 
praktycznie nie rosną; natomiast przy układzie równoległym wzrastają maksymalnie o 14%. 
Obliczenia te rozszerzono następnie, biorąc dodatkowo pod uwagę straty jałowe 
transformatorów (wzrastające o mniej niż 1% przy odkształceniu napięcia zasilania 
zdeterminowanym przez współczynnik THDU  = 7,81%) i dodatkowe straty obciążeniowe, 
pochodzące od strumieni rozproszenia wyższych harmonicznych, wzniecających dodatkowe 
prądy wirowe w uzwojeniach transformatora i jego metalowych częściach. Posiłkując się 
literaturą, przyjęto wielkość strat mocy dodatkowych obciążeniowych na poziomie 12% strat 
mocy obciążeniowych całkowitych. Po obliczeniach okazało się, że straty całkowite względne 
obciążeniowe w układzie 12-pulsowym zasilonym napięciem odkształconym niemal 
dwukrotnie wzrosły w stosunku do zasilania napięciem nieodkształconym w przypadku 
równoległego połączenia prostowników, układ przy szeregowym połączeniu nie wykazał 
wzrostu strat mocy. Dla układu 24-pulsowego przyrost strat mocy obciążeniowych 
całkowitych wynosi 14% przy zasilaniu napięciem odkształconym w stosunku do zasilania 
napięciem sinusoidalnym przy połączeniu równoległym prostowników i praktycznie nie 
istnieje lub jest nawet ujemny przy połączeniu szeregowo-równoległym prostowników. 
Można sformułować więc dwa wnioski: pierwszy, że przy układach szeregowym (układ 12-
pulsowy) lub szeregowo-równoległym (układ 24-pulsowy) prostowników odkształcenie 
napięcia zasilania nie powoduje dalszego wzrostu strat mocy w transformatorze.  
W przypadku równoległego połączenia prostowników układ 12-pulsowy wykazuje niemal 
czterokrotnie większy przyrost względny strat mocy niż układ 24-pulsowy przy takim samym 
zasilaniu. Natomiast samo dołączenie prostowników, przy idealnie sinusoidalnym napięciu 
zasilania, powoduje przyrost strat mocy w układzie 24-pulsowym ponadsześcio- (układ 
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równoległy) lub ponadczterokrotnie większy niż w układzie 12-pulsowym. Można więc 
sformułować kolejny wniosek, że o ile odkształcenie napięcia zasilania powoduje znaczące 
skutki dla strat mocy transformatora w układzie 12-pulsowym i niemal żadne w układzie 24-
pulsowym, o tyle praca transformatora z przekształtnikami w układzie 24-pulsowym generuje 
znacznie wyższe względne przyrosty strat mocy niż w układzie 12-pulsowym. Z punktu 
widzenia strat w transformatorze – i w konsekwencji przyrostów temperatury – układ 12-
pulsowy jest więc znacznie korzystniejszy. 

Obliczono (tabele 11, 14) różne współczynniki pozwalające wyznaczyć obniżenie mocy 
transformatora, zgodnie z procedurą podawaną w [11]. Dla układu 12-pulsowego obniżenie 
dopuszczalnego prądu zasilania wynosi od 2 do 5% w stosunku do transformatora 
pracującego bez przekształtnika; dla układu 24-pulsowego obniżenie to jest niższe, na 
poziomie 1-3%. Współczynniki K, FHL, KR, k oraz wielkości wyprowadzone na ich podstawie, 
jak np. wielkość maksymalnego względnego dopuszczalnego prądu transformatora, oblicza 
się zazwyczaj dla konkretnego rozkładu harmonicznych prądu zasilania i napięcia 
zasilającego. Należy podkreślić fakt, że zmiana kształtu napięcia zasilającego, poprzez 
np. zmianę kątów fazowych poszczególnych harmonicznych, powoduje zmianę wartości 
prądu zasilania, współczynnika THDI i wartości (skutecznych) prądów poszczególnych 
harmonicznych, co wywołuje zwiększenie - w stosunku do warunków odniesienia, zazwyczaj 
znamionowych dla transformatora - strat mocy, a tym samym zwykle przyczynia się do 
kolejnych obniżeń dopuszczalnej mocy i prądu obciążenia transformatora.  

Dla obu analizowanych układów odkształcenie napięcia zasilania nie spowodowało 
jednak dalszego znaczącego zmniejszenia obciążalności transformatora. 

Jeżeli analizowane układy transformatorów prostownikowych, wykorzystujące 
transformatory w układach połączeń Yyd (układ 12-pulsowy) i 2(YZyd) (układ 24-pulsowy) 
przy zasilaniu napięciem odkształconym w znacznym stopniu tracą swoje właściwości, to 
instalacja układu 24-pulsowego zamiast 12-pulsowego staje się co najmniej dyskusyjna  
z technicznego punktu widzenia. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia koszty 
inwestycyjne są o kilkadziesiąt procent wyższe. 

Reasumując, autorzy uważają, że podwyższanie liczby pulsów układów przekształt-
nikowych zbudowanych z wielofazowych transformatorów i mostków prostownikowych 
niesterowanych może nie mieć ani technicznego, ani ekonomicznego uzasadnienia  
w realnych warunkach zasilania. 
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