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Łukasz ZAWARCZYŃSKI, Tadeusz STEFAŃSKI 

POMIARY NAPIĘCIA ZASILANIA STOJANA SILNIKA 

W NAPĘDZIE FALOWNIKOWYM 

 

W artykule przedstawiono analizę układów pomiarowych napięć stojana silnika zasilanego z falownika napięcia. Badania 

eksperymentalne układów pomiarowych przeprowadzono pod kątem oceny ich pasma przenoszenia, właściwości dynamicznych 

i dokładności pomiaru. Przedstawiono metody pomiaru wartości chwilowych napięć fazowych i międzyprzewodowych. Testy 

eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczym napędu falownikowego z silnikiem asynchronicznym o mocy 

2,6 kW. 

 

WSTĘP 

Proces projektowania napędu falownikowego obejmuje m.in. 
takie etapy, jak: pomiar wielkości fizycznych silnika, identyfikację 
parametryczną jego modelu matematycznego, wybór metody stero-
wania i wyznaczenie nastaw regulatorów. Zastosowanie mikropro-
cesorowych układów kontrolno-sterujących pozwala na implemen-
tację złożonych algorytmów sterowania, wykorzystujących bieżącą 
informację o sygnałach i parametrach silnika. Algorytmy te zwykle 
wymagają stosowania skomplikowanych metod i technik pomiaro-
wych lub algorytmów odtwarzających sygnały [1, 2, 3]. Błędy i nad-
mierne szumy pomiarowe, a także nieodpowiednie charakterystyki 
statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych, zniekształcają 
wyniki identyfikacji oraz obniżają wskaźniki jakościowe sterowania, 
a mogą także przyczyniać się do niestabilnej pracy całego układu. 
Problemy pomiarowe w napędach falownikowych często różnią się 
od typowych, głównie z uwagi na konieczność separacji galwanicz-
nej sygnałów, niesinusoidalny (impulsowy) charakter oraz zmienną 
częstotliwość mierzonych sygnałów. Należy także zaznaczyć, że 
współczesny układ napędowy, oprócz podstawowych zadań funk-
cjonalnych (regulacja prędkości kątowej lub położenia wału wirnika), 
cechuje się także wieloma zadaniami kontrolnymi i zabezpieczają-
cymi, np. przed przepięciem, przeciążeniem prądowym lub termicz-
nym silnika. 

W większości układów sterowania napędami falownikowymi 
jest niezbędny pomiar podstawowych wielkości fizycznych silnika, 
głównie jego prędkości kątowej, momentu na wale oraz prądu 
i napięcia stojana [1, 5]. Obecnie coraz powszechniejsza staje się 
tendencja do minimalizacji ilości informacji otrzymywanych za po-
mocą bezpośrednich pomiarów, w wyniku coraz szerszego zasto-
sowania algorytmów odtwarzania sygnałów, np. obserwatorów [7]. 
Realizacja algorytmów obserwatorów zwykle wymaga pomiaru 
wybranych wielkości mechanicznych i elektrycznych silnika. Zasto-
sowanie obserwatorów nieliniowych lub liniowych z obwodami 
adaptacji zmniejsza ich wrażliwość na zmiany parametrów silnika, 
ale nie obniża wrażliwości na błędy i szumy pomiarowe napięć, 
prądów i prędkości kątowej silnika. Eliminacja w układzie napędo-
wym przetworników pomiarowych, np. prędkości kątowej lub stru-
mienia, podnosi walory techniczno-eksploatacyjne napędu, ale 
zwykle komplikuje algorytmy sterowania oraz – co jest bardzo istot-
ne – zwiększa wrażliwość układów sterowania na zmiany wartości 
parametrów silnika. Uzyskiwane wskaźniki jakościowe regulacji tych 

układów są często gorsze, niż w przypadku zastosowania bezpo-
średnich pomiarów. 

Napięcie wyjściowe falownika zasilanego ze źródła napięcia 
stałego jest kształtowane poprzez odpowiednie załączanie i wyłą-
czanie tranzystorów, w wyniku czego otrzymuje się napięcie mię-
dzyprzewodowe w postaci ciągu impulsów bipolarnych. Amplitudę, 
położenie kątowe i składowe wektora napięcia stojana można wy-
znaczać na podstawie pomiaru wartości chwilowych napięcia mię-
dzyprzewodowego, zasilającego stojan silnika. Ten sposób pomiaru 
napięcia wymaga dużej częstotliwości próbkowania, ze względu na 
dużą częstotliwość kluczowania tranzystorów, która często przekra-
cza 20 kHz. W wielu rozwiązaniach technicznych napięcie stojana 
wyznacza się także pośrednio, na podstawie pomiaru napięcia 
wyprostowanego przekształtnika i sygnałów sterujących tranzysto-
rami. W tym przypadku należy się liczyć z błędem, wynikającym 
z nieuwzględnienia czasu martwego w układzie sterowania tranzy-
storami falownika. 

W artykule przedstawiono wyniki analizy metod i technik po-
miaru napięcia stojana silnika zasilanego z falownika. Dokonano 
oceny właściwości przetworników hallotronowych stosowanych 
w pomiarze napięcia o charakterze impulsowym oraz sinusoidal-
nym. Omówiono także wpływ indukowanej siły elektromotorycznej 
silnika na zmianę wartości napięcia wyprostowanego przemiennika. 
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych napędu falowni-
kowego z silnikiem indukcyjnym (AC) o mocy 2,6 kW. 

1. TECHNIKA POMIARU NAPIĘCIA STOJANA 

W typowych rozwiązaniach falowników przemysłowych napię-
cie wyjściowe kształtowane jest na podstawie odpowiedniego załą-
czania i wyłączania par tranzystorów w poszczególnych gałęziach 
falownika, do których doprowadzone jest napięcie stałe VDC zwykle 
z 6-pulsowego niesterowanego prostownika dwukierunkowego (rys. 
1, diody D1-D6). W zależności od rodzaju silnika i metody sterowa-
nia, w jednym cyklu załączeń mogą pracować pary tranzystorów: 
z grupy dodatniej i ujemnej (przełączanie stosowane w zasilaniu 
dwufazowym uzwojeń stojana silnika BLDC) oraz naprzemiennie 
górny i dwa dolne (np.: T1, T5, T6) lub dwa górne i dolny (np.: T1, 
T2, T6) – w przypadku zasilania silników AC i PMSM. Grupę górną 
obejmują tranzystory podłączone do potencjału dodatniego pro-
stownika, natomiast grupę dolną tranzystory podłączone emiterem 
do potencjału minus. Na rys. 1 przedstawiono schemat połączeń 
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modułów falownika, tj.: bloku prostownika i końcówki mocy z silni-
kiem. 
 

 
Rys. 1. Schemat połączeń modułów falownika z silnikiem 
 

Częstotliwość przełączeń tranzystorów wynosi zwykle od kilku 
do kilkudziesięciu kHz, przy częstotliwości podstawowej wynoszącej 
od kilku do ponad 100 Hz. Amplituda napięcia fazowego względem 
środka uzwojenia silnika może maksymalnie wynosić od ½ do -½ 
napięcia wyprostowanego VDC. Z kolei dla napięcia międzyfazowe-
go przyjmuje wartości równe amplitudzie maksymalnej napięcia 
VDC. Prostownik zasilany z sieci trójfazowej generuje napięcie 
maksymalne o wartości amplitudy równej 565 V, dla wartości napię-
cia fazowego 230 V. 

mfDC UUV  232max  (1) 

Przy czym: Uf – wartość skuteczna fazowego napięcia zasilania 
prostownika, Um – wartość skuteczna napięcia międzyfazowego. 

Wartość minimalną napięcia stałego prostownika można wy-
znaczyć na podstawie jego wartości maksymalnej według zależno-
ści 

p
VV DCDC


cosmaxmin   (2) 

gdzie: p – określa liczbę pulsów prostownika falownika (zwykle p = 
6). Minimalne napięcie wyprostowane nie powinno być mniejsze od 
489 V, przy zachowaniu sztywności parametrów zasilania z sieci. 

Pomiar amplitudy napięcia jest zwykle dokonywany za pomocą 
przetworników hallotronowych (przetworniki typu prąd-prąd).  
W pracy [9] wykazano, że dla pomiarów fazowych napięć sinusoi-
dalnych (nie modulowanych) zastosowanie popularnych przetworni-
ków typu LEM, np. LV25-P, nie powoduje ich zniekształcenia. 

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

Laboratoryjne badania właściwości przetworników pomiaro-
wych napięcia typu LV25-P i CV1000, przeprowadzono na stanowi-
sku z silnikiem asynchronicznym klatkowym (AC) o parametrach 
znamionowych: PN = 2.6 kW, fN = 80 Hz, nN = 2300 obr/min, który 
zasilano z falownika Stoeber MDS5110 o ciągłej mocy maksymalnej 
11 kW. Zakres pomiarowy wybranych przetworników w ekspery-
mentach był stały. Dla przetwornika CV1000 zakres wejściowy jest 
sztywny, ustawiony przez producenta na poziomie granicznej war-
tości ±1000 V, przy napięciu wyjściowym ±10 V. Przetwornik LV25-
P wyskalowano na podstawie doboru wartości rezystorów jego 
obwodu wejściowego (77 kΩ, przy maksymalnym prądzie wejścio-
wym 10 mA) uzyskując zakres pomiaru na wejściu ±770 V, nato-
miast po stronie wyjściowej ±5,5 V. 

W pierwszej kolejności porównano dokładność pomiaru siecio-
wych napięć fazowych za pomocą przetworników hallotronowych 
LV25-P i CV1000. Na podstawie zarejestrowanych danych pomia-
rowych wyznaczono wartości współczynnika korelacji, które dla 
obydwu przetworników okazały się identyczne i wynoszą R2=0,999. 
W celu porównaniu dokładności pomiaru, na zaciski pomiarowe 
przetworników doprowadzano sygnał z generatora lub z wyjścia 
falownika. Mierzone napięcia rejestrowano z wykorzystaniem oscy-
loskopu oraz komputerowej karty pomiarowej typu USB 4716 (Ad-
vantech, przetwornik ADC 16 bit, 200 kHz) o dokładności kwanto-

wania sygnału napięciowego 0,0003 V. W pomiarach oscyloskopo-
wych zastosowano oscyloskop Tektronix TPS 2014. 

Częstotliwość przetwarzania przetwornika ADC ma istotny 
wpływ na dokładność pomiaru. Uzyskanie zadowalającej dokładno-
ści pomiaru napięcia generowanego przez falownik jest trudne, ze 
względu na impulsowy charakter jego napięcia wyjściowego. 
Zmniejszenie niepewności związanej z pomiarem napięcia stojana 
można uzyskać przez zastosowanie układu pomiarowego, którego 
pasmo przetwarzania jest kilkukrotnie większe od częstotliwości 
kluczowania tranzystorów falownika. Przy sygnałach impulsowych 
zasilających stojan silnika, pasmo przenoszenia przetwornika LV25-
P (ok. 25 kHz) jest niewystarczające. Na rys. 2 zamieszczono widok 
zarejestrowanego przez oscyloskop impulsowego napięcia prze-
miennego z generatora (kolor czerwony) oraz przy zastosowaniu 
przetwornika LV25-P (kolor czarny), dla częstotliwości 20 kHz. 
Zauważalny jest znaczne zniekształcenie mierzonego sygnału przez 
przetwornik LV25-P w stosunku do napięcia wyjściowego generato-
ra. W pomiarach tego typu sygnałów lepsze parametry powinien 
mieć przetwornik CV1000 o paśmie przenoszenia 500 kHz. 
 

 
Rys. 2. Wyniki pomiaru napięcia impulsowego o częstotliwości 20 
kHz za pomocą przetwornika LV25-P 
 

Na rys. 3 zamieszczono efekty pomiaru międzyfazowego na-
pięcia impulsowego na wyjściu falownika z zastosowaniem prze-
tworników LV25-P i CV1000. Pomiary rejestrowano za pomocą 
oscyloskopu cyfrowego. W oparciu o znaną wartość skuteczną 
napięcia prostownika falownika (590 V), wyznaczono wartości śred-
niego błędu względnego za okres pomiaru pojedynczego impulsu. 
Dla przetwornika CV1000 błąd ten wynosi 2,2 %, natomiast dla 
przetwornika LV25-P – 38,7 %. 
 

 
Rys. 3. Pomiar międzyfazowego napięcia modulowanego na wyj-
ściu falownika za pomocą przetworników LV25-P i CV1000 
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Porównanie wyników pomiaru napięcia na zaciskach silnika 
zasilanego z falownika za pomocą przetwornika CV1000, dla czę-
stotliwości modulacji 4, 8, 16 kHz, dokonano na podstawie oceny 
niepewności przetwarzania. W tym celu zastosowano oscyloskop 
z separowanymi kanałami oraz sondę napięciową z dzielnikiem 
rezystancyjnym o współczynniku 1:100 (TEK P5122). Przykładowy 
przebieg czasowy napięcia międzyfazowego na zaciskach silnika 
zaprezentowano na rys. 4, przy czym rys. 4a przedstawia przebieg 
uzyskany za pomocą sondy napięciowej i oscyloskopu, natomiast 
na rys. 4b z wykorzystaniem przetwornika hallotronowego CV1000. 
 
a) 

 
b) 

 
Rys. 4. Pomiar impulsowego napięcia międzyfazowego o częstotli-
wości 16 kHz na wyjściu falownika napięcia za pomocą: a) oscylo-
skopowej sondy napięciowej, b) przetwornika CV1000 
 

Na podstawie danych pomiarowych obliczono wartość współ-
czynnika korelacji R2 i niepewność złożoną pomiaru uC, wg zależ-
ności 
 

22
RELBRELAC uuu   (3) 

 
gdzie: uAREL – niepewność standardowa względna typu A [%], 
uBREL – niepewność wzorcowania typu B [%], uwzględniająca do-
kładność wykorzystanej aparatury pomiarowej (dokładność zasto-
sowanego przetwornika Δx = 0,2 %). Niepewności te wyznaczono z 
zależności: 
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przy czym: iu – wartość wzorcowa (w omawianym przypadku bez-

pośredni pomiar sondą rezystancyjną); iû  – pomiar przetwornikiem 

hallotronowym CV1000. Symbolem uA oznaczono niepewność 
standardową bezwzględną, wyrażoną w woltach. Liczba próbek 
N w eksperymentach pomiarowych wynosiła 2500. Zestawione 
wyniki pomiarów zamieszczono w tab. 1. Wartość niepewności 
wzorcowej względnej uBREL układu jest stała i wynosi 0,15 %. 
 

Tab. 1. Wartości funkcji korelacji i niepewności pomiaru napięcia 
wyjściowego z falownika za pomocą przetwornika CV1000 
f 

[kHz] 
R2 

uA 

[V] 
uA REL 

[%] 
uC 

[%] 

4 0,991 0,7 0,28 0,32 

8 0,966 1,3 0,86 0,88 

16 0,973 1,1 0,88 0,89 

 
Zestawienie zamieszczone w tab. 1 potwierdziło dużą dokład-

ność pomiaru impulsowego sygnału napięciowego falownika za 
pomocą przetwornika CV1000. Również uzyskana niepewność 
pomiaru jest w tym przypadku bardzo niska. 

Eksperyment pomiarowy powtórzono przy zastosowaniu gene-
ratora funkcyjnego, z którego napięciowy sygnał impulsowy o wy-
pełnieniu 50% wprowadzono na zaciski układu pomiarowego 
z przetwornikiem CV1000. Wyniki analizy przeprowadzonych po-
miarów zamieszczono w tab. 2. 
 

Tab. 2. Wartości  funkcji korelacji i niepewności pomiaru napięcia 
wyjściowego z generatora funkcyjnego za pomocą przetwornika 

CV1000 
f 

[kHz] 
R2 

uA 

[V] 
uA REL 

[%] 
uC 

[%] 

4 0,992 0,013 5,4 5,4 

8 0,990 0,015 6,4 6,4 

16 0,975 0,022 9,7 9,7 

 
Na podstawie analizy wyników pomiaru napięcia stwierdzono, 

że pomiar napięcia modulowanego przy pomocy przetwornika 
CV1000 zapewnia prawidłowe odwzorowanie kształtu rejestrowa-
nego przebiegu, ale wprowadza dużą niepewność pomiaru. Istotny 
wpływ na niskie wskaźniki niepewności ma tutaj stosunkowo mała 
wartość amplitudy mierzonego sygnału (10 V) w stosunku do zakre-
su pomiarowego przetwornika (1000 V). Przykładowy przebieg 
czasowy zarejestrowanego napięcia wyjściowego z generatora 
o częstotliwości 16 kHz ilustruje rys. 5, przy czym linią ciągłą zobra-
zowano wynik pomiaru za pomocą sondy rezystancyjnej i oscylo-
skopu, natomiast linia przerywaną za pomocą przetwornika CV1000 
i oscyloskopu. 
 

 
Rys. 5. Pomiar napięcia impulsowego generatora o częstotliwości 
16 kHz 
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Kolejne eksperymenty miały na celu, na podstawie pomiaru fa-
zowego napięcia impulsowego, wyznaczenie parametrów napięcia 
wyprostowanego falownika, tj.: amplitudy (VDC), wartości skutecznej 
(VDC RMS), wartości minimalnej (VDC MIN) i maksymalnej (VDC MAX), 
dla prędkości obrotowych silnika w zakresie 500–2300 obr/min, przy 
jego zmiennym obciążeniu. Wyniki pomiarów zamieszczono w tab. 
3. W tabeli tej, oprócz ww. wielkości, zamieszczono także wartości 
skuteczne UVDC, uzyskane  bezpośrednio za pomocą wewnętrzne-
go modułu pomiarowego falownika. Obciążeniem silnika w badanym 
zespole napędowym była hydrauliczna pompa zębata, której moc 
hydrauliczną (obciążenia silnika) wyznaczano na podstawie zależ-
ności 

][
600

kW
pqn

Pobc


  (7) 

gdzie: n – prędkość obrotowa pompy (silnika) w obr/min, q – obję-
tość geometryczna pompy (6 cm3/obrót), p – wartość ciśnienia 
w układzie hydraulicznym (bar).  

 
Tab. 3. Wartości parametrów napięcia wyprostowanego przy okre-

ślonych warunkach pracy zespołu napędowego, wyznaczone na 
podstawie zarejestrowanych wartości chwilowych napięcia fazowe-

go 
UVDC 

[V] 
VDC 

[V] 
VDC RMS 

[V] 
VDC MAX 

[V] 
VDC MIN 

[V] 
n 

[obr/min] 
p 

[bar] 
Pobc 

[kW] 

560 619 561 310 -309 500 5 0,025 

558 661 562 328 -332 1000 5 0,050 

556 657 562 328 -329 1500 5 0,075 

555 660 562 328 -332 2000 5 0,100 

553 657 561 327 -329 2300 5 0,115 

549 661 555 327 -334 2300 55 1,265 

545 659 552 330 -329 2300 115 2.645 

 
Pomiary wykonano przy pomocy przetwornika CV1000, wzglę-

dem przewodu neutralnego sieci zasilania. Na podstawie danych 
zamieszczonych w tab. 3 można zaobserwować, że wartości sku-
teczne VDC RMS napięcia wyprostowanego, wyznaczone na podsta-
wie pomiaru wartości chwilowych napięcia fazowego, pokrywają się 
z wartościami skutecznymi UVDC wyznaczonymi przez wewnętrzny 
przetwornik falownika (przetwornik LV25-P mierzący napięcie mię-
dzyprzewodowe). Wartości skuteczne napięcia wyprostowanego 
obniżają się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej oraz obciążenia 
silnika. Na to zjawisko ma wpływ oddziaływanie siły elektromoto-
rycznej, spadek napięcia na tranzystorach oraz straty w uzwoje-
niach silnika. 

W celu numerycznego przetwarzania danych pomiarowych wy-
konano aplikację w środowisku LabVIEW. Fragment kodu programu 
zamieszczono na rys. 6. 

Przykładowe przebiegi czasowe wartości chwilowych napięcia 

fazowego silnika oraz napięcia wyprostowanego UVDC w stanie 

ustalonym, zarówno przy pracy jałowej (brak ciśnienia w instalacji 
hydraulicznej, bieg jałowy pompy, moc obciążenia ok 100 W) oraz 
przy obciążeniu mocą znamionową (prędkość obrotowa pompy 
2300 obr/min, ciśnienie 115 bar) zamieszczono odpowiednio na rys. 
7a i 7b. Stwierdzono wahania wartości skutecznej UA napięcia 
fazowego, na które wpływa m.in.: nierównomierne ładowanie kon-
densatorów w gałęzi falownika, różnica potencjału względem punktu 
pomiarowego – przewodu neutralnego sieci lub punktu neutralnego 
pomiędzy kondensatorami. Pomimo zgodnych wartości skutecznych 
VDC RMS i UVDC  w układach falownikowych nie zalecany jest pomiar 
napięć względem przewodu neutralnego, ponieważ nie odzwiercie-
dla rzeczywistych wartości napięcia zasilającego silnik, a więc może 
powodować znaczne błędy, np. w procesie identyfikacji parame-
trycznej lub układach sterowania napędami. 

 

 
Rys. 6. Aplikacja w środowisku LabVIEW do wyznaczania wartości 
skutecznej napięcia wyprostowanego na podstawie pomiaru warto-
ści chwilowych napięcia fazowego 
 
a) 

 
b) 

 
Rys. 7. Przebieg czasowy napięcia fazowego UA oraz napięcia 
wyprostowanego UVDC dla układu napędowego: a) bez obciążenia, 
b) z obciążeniem znamionowym 
 

Kolejne pomiary napięć międzyfazowych za falownikiem prze-
prowadzono dla obciążenia czysto rezystancyjnego (przy wykorzy-
staniu oporników), o zbliżonej mocy do analizowanego silnika AC. 
Celem eksperymentu była eliminacja wpływu indukcyjności silnika 
oraz indukowanej siły elektromotorycznej. Do pomiarów zastosowa-
no przetwornik hallotronowy CV1000. 

Zarejestrowane przebiegi napięcia międzyfazowego, dla zada-
nej częstotliwości f = 50 Hz, zamieszczono na rys. 8. Na rysunku 
widoczna jest pulsacja amplitudy napięcia wyprostowanego falowni-
ka, która wynika z zastosowania typowego prostownika niesterowa-
nego 6-pulsowego. 
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Rys. 8. Napięcie międzyfazowe UAB rejestrowane na wyjściu falow-
nika 
 

Równie często wartość napięcia zasilania uzwojenia stojana 
odtwarza się na podstawie pomiaru wartości skutecznej wyprosto-
wanego napięcia stałego w gałęzi zasilania tranzystorów oraz ich 
sygnałów kluczowania [9], która często nazywana jest metodą 
pośrednią. W tym przypadku niezbędny jest pomiar minimum 3 
sygnałów sterowania tranzystorami (dla przypadku, gdy dolne sy-
gnały stanowią negację logiczną górnych). 

Porównanie napięcia fazowego UTf, wyznaczonego metodą 
pośrednią oraz napięcia Uf, zmierzonego za pomocą przetwornika 
CV1000, zamieszczono na rys. 9. 

 

 
Rys. 9. Wartości napięcia fazowego mierzonego przetwornikiem 
CV1000 oraz wyznaczanego za pomocą metody pośredniej 

 

Na podstawie otrzymanych wyników pomiaru można stwier-
dzić, że metoda pośrednia wprowadza stałe przesunięcia czasowe, 
wynikające z ustawianego sprzętowo czasu martwego między 
przełączeniami tranzystorów górnej i dolnej gałęzi. Zastosowanie 
filtracji cyfrowej mierzonego napięcia wyprostowanego w falowniku 
powoduje, że amplituda sygnału fazowego jest uśredniana i jest 
stała. Metoda pośrednia nie uwzględnia oddziaływania międzyprze-
wodowego siły elektromotorycznej oraz wpływu indukcyjności silni-
ka, które bezpośrednio wpływają na amplitudę impulsów napięcia 
fazowego. Zatem przebieg napięcia fazowego wyznaczony za 
pomocą metody pośredniej znacząco różni się od przebiegu uzy-
skanego za pomocą przetwornika CV1000. Współczynnik korelacji 
tych przebiegów czasowych napięć kształtuje się na poziomie 
R2=0,764, przy różnicy amplitud wartości skutecznych ok. 6V. 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono analizę metod pomiaru napięć w fa-
lownikowych układach napędowych. Dokonano także oceny właści-
wości popularnych hallotronowych przetworników pomiarowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wyka-
zano, że pomiar napięć modulowanych w napędach falownikowych 
jest możliwy jedynie przy zastosowaniu układów o paśmie przeno-
szenia kilkukrotnie większym od częstotliwości kluczowania reje-
strowanych sygnałów. W wyniku przeprowadzonych eksperymen-
tów stwierdzono że: 

– metoda pośredniego pomiaru napięcia stojana na podstawie 
sygnałów sterowania tranzystorami, umożliwia poprawne wy-
znaczenie wartości skutecznej napięcia, ale wprowadza prze-
sunięcia czasowe i zniekształcenia jego rzeczywistego kształtu; 

– przetwornik CV1000 cechuje się bardzo dobrymi właściwościa-
mi dynamicznymi, pomiar napięć impulsowych falownika obar-
czony jest niepewnością ok. 0,9%; 

– popularne przetworniki hallotronowe LV25-P nie zapewniają 
dobrej dokładności pomiaru napięć w układach falownikowych; 

– nie jest zalecany pomiar napięć fazowych względem przewodu 
neutralnego sieci, ponieważ mogą wystąpić przesunięcia w cza-
sie oraz wahania wartości ich amplitud; 

– duża dokładność pomiaru napięcia zasilania stojana silnika jest 
zapewniona w układzie międzyfazowym. 
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Measurements of stator voltage  
in the inverter-fed drive system 

This paper presents an analysis of the measuring systems 

of the stator voltage of inverter-fed motor drive system. Ex-

perimental tests of measurement systems were carried out to 

calculate their bandwidth, dynamic properties and accuracy. 

The methods of measuring the temporary values of the phase 

voltages and interphase voltages. Experimental tests were 

carried out on the inverter-fed drive system with asynchro-

nous motor with a power of 2,6 kW. 
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