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MODEL TRAKCYJNEGO FALOWNIKA NAPIĘCIOWEGO 

 

W artykule przedstawiono model falownika napięciowego typu DC/AC wykorzystywany w zmodernizowanych 

elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT). W przekształtniku tym wykorzystano metodę sterowania typu SVPWM (ang. Space 

Vector Pulse Width Modulation), która pozwala w sposób dokładny odwzorować na jego zaciskach wyjściowych przebiegi 

napięcia sinusoidalnie zmiennego. Obwód tego typu pracujący w sieci trakcyjnej generuje tętnienia wartości wejściowego 

prądu o częstotliwości sześciokrotnie wyższej niż częstotliwość jego napięcia wyjściowego. Na wejściu DC obwodu 

pośredniczącego falownika w elektrycznej trakcji szynowej monitoruje się wartość prądu obciążenia sieci jezdnej m.in. do 

wyznaczenia pobieranej energii elektrycznej pobranej przez zespół trakcyjny.  

 

WSTĘP 

Od kilku lat w Polsce zaczęto wdrażać program modernizacji 
zespołów trakcyjnych przez wymianę ich napędów elektrycznych 
prądu stałego DC na napędy zmiennoprądowe AC. Głównym celem 
wykorzystania silników asynchronicznych jest ich większa moc 
pozwalająca na szybszy rozruch oraz osiągnięcie większej 
prędkości maksymalnej [1]. Do sterowania nowoczesnym napędem 
wykorzystuje się falowniki zasilane napięciem 3kV z sieci trakcyjnej. 
Obwody takie przy zastosowaniu odpowiedniej metody sterowania 
potrafią na zaciskach wyjściowych w sposób bardzo dokładny 
generować sinusoidalnie przemienne sygnały prądowe o zadanej 
częstotliwości. Na wejściu ww. przekształtnika DC/AC pojawia się 
prąd o dużym zakresie pasma częstotliwości oraz stromej stałej 
narastania dynamicznie zmiennej w czasie.  Po stronie DC 
falownika montowany jest m.in. przetwornik prądu CT – Rys. 1 
licznika energii elektrycznej. Precyzyjny pomiar wartość tego prądu 
jest istotny z tego względu, że bierze on udział w procesie 
wyznaczania zużytej energii przez przewoźnika. 

1. BUDOWA FALOWNIKA TRAKCYJNEGO 

Nowoczesne napędowe jednostki w zmodernizowanych 
pojazdach szynowych wykorzystują napięciowe falowniki DC/AC 
mostkowe typu 6T [1]. Przekształtnik taki może zasilać oraz 
sterować prędkością obrotową jeden trakcyjny silnik indukcyjny 
o mocy znamionowej 500kW lub dwa o mocy równej 2×250 kW. 
Schemat obwodu wyjściowego przekształtnika DC/AC (FT-500-
3000-UF-M firmy Medcom) wykorzystanego w zestawie trakcyjnym 
(np. EN57 [1]) przedstawiony jest na Rys. 1. Do sterowania układu 
trójfazowego energoelektronicznego mostka wykorzystana została 
metoda zadanego wektora przestrzennego napięcia wyjściowego 
falownika - SVPWM (ang. Space Vector Pulse Width Modulation), 
dokładnie opisana w pkt 2 artykułu. Technika modulacji SVPWM 
pozwala dokładnie odwzorować przebieg wartości zadanej prądu 
wyjściowego zasilającego trakcyjny silnik indukcyjny (przedstawiony 
na Rys.1 symbolem: S1 oraz S2) oraz sterować jego prędkością 
obrotową. Struktura tego algorytmu zaimplementowana jest w 
procesorze sygnałowym typu DSP.  

 
 
 
 

 
Rys. 1. Model trójfazowego przekształtnika DC/AC pracujący 
z sześcioma półprzewodnikowymi łącznikami, BR-obwód 
hamowania, CR – obwód przeciwprzepięciowy, PE- przewód 
ochronny [1] 

 
Czwórnik LfCf znajdujący się w obwodzie pośredniczącym 

(Rys. 1) pełni rolę pasywnego filtra, którego głównym zadaniem jest 
wygładzenie napięcia doprowadzonego z prostownika (podstacja 
trakcyjna) oraz magazynowanie energii rekuperacji (oddawanej) z 
obwodu falownika do sieci trakcyjnej [2]. Wartość pojemności 
kondensatora Cf w obwodzie pośredniczącym jest duża (np. 20mF), 
natomiast wartość indukcyjności Lf dobiera się jako małą, ze 
względu na stabilność pracy filtra [3]. Zadaniem dławika 
wygładzającego Lf jest ograniczenie gwałtownego narastania prąd ic 
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ładowania kondensatora Cf. Wszystkie elementy półprzewodnikowe 
mocy pracujące w mostku DC/AC wykonane są w technologii IGBT. 
W tych elementach powstają straty mocy: w stanie przewodzenia 
oraz podczas komutacji (załączanie PON oraz wyłączanie POFF). 
Wartość strat mocy w kluczach półprzewodnikowych zależy także 
od wartości prądu płynącego przez nie oraz częstotliwości f ich 
kluczowania.  Na zaciskach wyjściowych falownika powinny być 
zastosowane także układy filtrów wyjściowych ograniczających 
stromość narastania napięcia wyjściowego du/dt oraz przepięć 
refleksyjnych silnika elektrycznego - filtr VPL (ang. voltage peak 
limiter) [2]. Filtr pasywny du/dt oznaczono na schemacie z Rys. 1 
symbolem Fdu/dt [2]. 

2.  MODULACJA WEKTORA STANU TYPU  SVPWM 

Producenci falowników oferują bogaty wybór metod sterowania 
typu PWM, jedną z nich jest modulacja według wektora 
przestrzennego napięcia SVPWM (ang. Space Vector Pulse Width 
Modulation), którą wykorzystuje się najczęściej w przekształtnikach 
trójfazowych. Dużą zaletą tej metody jest łatwa implementacja jej 
algorytmu w systemie mikroprocesorowym. Modulacja wektorowa 
polega na kształtowaniu napięć wyjściowych falowania tak, aby 
odtwarzały one moduł i fazę wektora przestrzennego Vi (gdzie: 
i=1,… ,7), przyjmującego odpowiednie położenia w układzie 
współrzędnych  zespolonych α-β. 

Schemat przekształtnika DC/AC obciążonego silnikiem 
asynchronicznym, w którym zaimplementowano ww. metodę 
serowania jego zaworami półprzewodnikowymi przedstawiono na 
Rys. 2. 
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Rys. 2. Model trójfazowego przekształtnika DC/AC pracujący 
z sześcioma półprzewodnikowymi łącznikami, S1, S2, S3 – 
uzwojenia stojan, R - wirnik [4] 
 

Obwód falownika z Rys. 2 zasilany jest napięciem stałym 
Ud, o biegunowości dodatniej - p oraz potencjale ziemi - n. Częścią 
wykonawczą mostka jest sześć łączników półprzewodnikowych, 
których stany przewodzenia możemy przełączać w zależności od 
wyboru jednego z pośród ośmiu wektorów: od V0 do V7 o stanach 
logicznych zawartych w Tabeli 1. Każdy z poszczególnych 
wektorów zmienia konfigurację obwodu falownika oraz kierunki 
rozpływu  prądów w jego gałęziach.  
 
 
 
 
 

Tab. 1. Stany logiczne przełączenia łączników półprzewodnikowych 
falownika, wektora przestrzennego napięcia zasilającego Ud oraz 

kąta jego położenia fazowego φ na płaszczyźnie SVPWM [4]. 
Wektor 

V 
A+ B+ C+ A- B- C- UAB UBC UCA φ 

V0(000) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

V1(000) 1 0 0 0 1 1 +Ud 0 -Ud 0 

V2(000) 1 1 0 0 0 1 0 +UDC -Ud π/3 

V3(000) 0 1 0 1 0 1 -Ud +UDC 0 2π/3 

V4(000) 0 1 1 1 0 0 -Ud 0 +Ud π 

V5(000) 0 0 1 1 1 0 0 -Ud +Ud 4π/3 

V6(000) 1 0 1 0 1 0 +Ud -Ud 0 5π/3 

V7(000) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

 
W celu otrzymania elementarnego wektora fazowego 

napięcia wyjściowego falownika np. V1 płaszczyzny SVPWM należy 
jego wartość przesłać przez sterownik (oznaczony symbolem c na 
Rys. 1) podający stany napięciowe na zaciski sterujące kluczy 
półprzewodnikowych. Potencjały napięciowe dla zacisków 
wyjściowych falownika (A, B, C) są odpowiedni równe: A=Ud (p), 
B=0V (n), C=0V (n). Tak wysterowany mostek falownika 
napięciowego przyjmuje konfigurację przedstawioną na Rys. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Załączenie wektora V1 w strukturze napięciowego falownika 
dwupoziomowego 
 

Wszystkim stanom otwarcia/zamknięcia kluczy 
półprzewodnikowych (Rys. 2: ±A, ±B, ±C) napięciowego falownika 
odpowiada osiem wektorów położonych na płaszczyźnie zespolonej 
α-β. Dwa z nich to tzw. wektory zerowe (V0, V7), a sześć 
pozostałych to wektory aktywne, które tworzą obszar pracy 
przekształtnika o kształcie sześciokąta przedstawiony na Rys. 4. 
Wektor zawiera dane binarne informujące, który z pary kluczy 
półprzewodnikowych z poszczególnej gałęzi mostka falownika 
przewodzi. Reprezentacją jego jest rodzina wskazów (V1, .., V6) 
wyznaczająca zakres modulacji SVPWM. Wektory te  dodatkowo 
dzielą ten obszar na sześć sektorów I, …, VI przedstawionych na 
Rys. 4 [4]. 
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Rys. 4. Wektor przestrzenny Vf napięcia wyjściowego falownika na 
płaszczyźnie zespolonej (punkty: ■, ■, ● – wartości chwilowe 
napięć międzyprzewodowych na zaciskach wyjściowych falownika) 
[4] 

 
Na wykresie  wektorowym z Rys. 4 przedstawiony jest wektor 

pośredni Wα, jego uzyskanie jest możliwe dzięki załączeniu 
w odpowiednim czasie dwóch sąsiednich wektorów (w tym 
przypadku V1, V2) oraz wektorów zerowych V0 i V7. Tak uzyskany 
wektor Vf przy odpowiednim wysterowaniu kluczy 
półprzewodnikowych przekształtnika DC/AC wykonuje jednostajny 
ruch obrotowy, którego średnia prędkość kątowa odpowiada 
podstawowej pulsacji harmonicznej napięcia międzyprzewodowego 
falownika [4].  Zaletą tej metody jest generacja mniejszej ilości 
zniekształceń harmonicznych w przebiegu prądu wyjściowego 
falownika, oraz znacznie większą jego sprawność. Natomiast 
prądowe harmoniczne wyższego rzędu mieszczą się w zakresie 
częstotliwości przełączeń zaworów półprzewodnikowych mostka 
przekształtnikowego DC/AC i ich krotności dzięki czemu pozwala to 
w łatwy sposób na dobór parametrów obwodu wejściowego filtra 
LfCf. 

3. PRĄD WEJŚCIOWY FALOWNIKA TRAKCYJNEGO 

Zmiany wartości kształtu sygnału napięcia po stronie wtórnej 
trakcyjnego przetwornika prądu CT (Rys. 1) w czasie eksploatacji 
zestawu szynowego można zaobserwować, odwzorowując model 
obwodu trakcyjnego trójfazowego przekształtnika DC/AC w 
programie komputerowym. Do budowy programu symulacyjnego 
wybrano pakiet obliczeniowy Matlab/Simulink z wykorzystaniem 
biblioteki SimPowerSystems. Autorzy pracy podzielili otrzymany 
przebieg prądu sygnału strony niskiej przetwornika prądu CT na 
siedem interwałów czasowych  
(I, …, VII) odpowiadających pacy okresowej wykonywanej przez 
elektryczny zespół trakcyjny: 
– rozruchowi (odcinek czasowy I – Rys. 5b),  
– jazda z ustaloną prędkością V1 (odcinek czasowy II –  

Rys. 5b), 
– hamowaniu składu pasażerskiego (odcinek czasowy III –Rys. 

5b) , 
– jazda z ustaloną prędkością V2 < V1 (odcinek czasowy VI- Rys. 

5b), 
– zatrzymanie (odcinek czasowy V – Rys. 5b), 
– jeździe po pochyłym szlaku w dół (VI, VII – Rys. 5b). 
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Rys. 5. Przebiegi czasowe: a) napięć fazowych przekształtnika 
DC/AC po stronie wtórnej przetwornika napięcia VT b) prąd  po 
stronie wtórnej przetwornika prądu CT, F – transformacja sygnału 
napięcia przez filtr wyjściowy LC (du/dt) 

 
Wartość szczytowa prądu Id płynącego w obwodzie głównym 

zestawu trakcyjnego zależna jest od wartości obciążenia 
momentem obrotowym na wale napędowego elektrycznego silnia 
trakcyjnego (rozruch, przyspieszanie, hamowanie)i osiąga swoje 
maksimum w przypadku rozruchu taboru szynowego. Za pomocą 
modelu wyznaczono przebiegi czasowe napięć wyjściowych 
falownika napięciowego i przedstawione je na wykresie Rys. 5a. 
Przebiegi te przedstawiają w jaki sposób zmienia się napięcie w 
zależności od pracy silników elektrowozu. Na Rys. 5a w małych 
okienkach przestawiono w sposób jakościowy skuteczność 
wyjściowych filtrów LC przekształtnika. 

Z analizy rozkładu niskonapięciowego sygnału prądowego Id w 
dyskretny szereg Fouriera wynika, że największy zakres spektrum 
tego sygnału pojawia się podczas rozruchu EZT (Rys. 6a)  
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Rys. 6. Rodzina widma amplitudowego sygnału prądowego Id 
płynącego w odwodzie pośredniczącym falownika transformowana 
na stronę wtórą przetwornika prądowego TC Rys. 1, gdzie:  nc- 
numer harmonicznej (0(składowa stała DC), 1(50Hz) …, n(n×50Hz)) 

 
Na Rys. 6b oraz Rys. 6c wybrano dla dwóch dowolnych 

czasów t1 i t2 z całej rodziny widma odcinka I sygnału prądowego z 
Rys. 5b odpowiadające im dwa widma amplitudowe. Z przebiegów 
tych widać jaka jest zawartość wyższych harmonicznych i ich udział 
w rozpatrywanym sygnale. Autorzy określili także maksymalną stałą 
narastania przebiegu Id, która wynosi 420 A/µs .  

 
Głównym problemem pomiaru prądu wejściowego falownika Id 

jest dobór odpowiedniego przetwornika prądowego tak, aby pomiar 
odbywał się z jak największą dokładnością. Stosowane obecnie 
metody pomiarowe głównego prądu elektrowozu w licznikach 
energii elektrycznej uniemożliwiają zachowanie właściwości 
metrologicznych przetwornika energii pobranej przez zespół EZT. 
Do przetworników prądowych wykorzystywanych w licznikach 
energii elektrycznej wykorzystywane są m.in.:  
– bocznik pomiarowy prądu stałego typu B6 lub B2 firmy Lumel []. 

Wykorzystanie tego przetwornika w pomiarach prądu 
o przebiegu zmieniającym się w czasie jak przedstawiony ba 
Rys. 5b, wiąże się z pojawieniem się nacznego błąd 
częstotliwościowego [5], 

– przetworniki wspomagane elektronicznie firmy LEM typu C/L 
(ang. Close loop),   

– wzmacniacze izolacyjne współpracujące z bocznikiem. 
Według autorów wzmacniacze izolacyjne z przetwarzaniem 

typu DI produkowane przez firmę LEM i stosowane w liczniku  
EM4T II cechują się najlepszymi parametrami metrologicznymi 
pozwalającymi mierzyć sygnały dynamicznie zmienne na wejściu 
falowników napędów elektrotrakcyjnych z najmniejszym błędem 
pomiarowym. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono model napięciowego falownika 
trakcyjnego. Autorzy odwzorowali go w programie komputerowym 
zawierającym takie elementy elektryczne jak: prostownik podstacji 
trakcyjnej, linia jezdna, komplet filtrów wejściowych i wyjściowych 
oraz falownik napięciowy. Badania symulacyjne prądu linii jezdnej 
obciążonej silnikami asynchronicznymi sterowanymi 
energoelektronicznym przekształtnikiem DC/AC miały na celu 
sprawdzenia w jaki sposób zmienia się jego wartość szczytowa w 
zależności od ruchu jaki wykonuje zespół trakcyjny. W pracy 
przeprowadzono także rozwinięcie ww. sygnału w szereg Fouriera 
w celu określenia zakresu jego pasma częstotliwości. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Biliński J., Frydrysiak R., Gmurczyk E., Modernizacja systemu 
napędu elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57 
z zastosowaniem silników asynchronicznych, „Technika 
Transportu Szynoweg”,12/2008. 

2.   Pozowski  A.,  Krawiec H.,  Wpływ filtrów wyjściowych 
napięciowych falowników częstotliwości na pracę silników 
indukcyjnych klatkowych, „Maszyny Elektryczne: zeszyty 
problemowe”, 2010, Nr. 85. 

3.   Karwowski K., Skibicki J., Stabilność systemu zasilania 
sieciowych pojazdów trakcyjnych z napędem 
energoelektronicznym, „Measurement Automation Monitoring – 
Pomiary Automatyka Kontrola”, 2007. 

4. Nowak M., Barlik R., Poradnik inżyniera energoelektronika.  
Tom 1, „Wydawnictwo WNT”, 2016. 

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Licznik energii 
elektrycznej  prądu stałego 3kV LE 3000plus, „ELESTER-PKP”, 
Łódź, listopad 2011. 

The model of the voltage traction inverter 

In the paper presented the model of the voltage inverter 

type DC/AC used in modernized electrical traction. In this 

inverter, the SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) 

control method was used which allow to the accurately 

imitate the voltage sinusoidal variable waveforms on its 

output  connectors. The circuit of this type working in 

overhead contact line generates pulsations of input-current 

at a frequency six times higher than the frequency of its 

output voltage. At the DC input of the inverter circuit in the 

electric traction rail, the load current of the mains network is 

monitored. to determine the electricity consumed by the 

traction unit. 
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