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1. WsTęP

Wzrost liczby instalowanych napędów z silnikami elektrycznymi dużej mocy, m.in. w przemyśle wydobywczym ropy, 
gazu i rud miedzi czy przemyśle chemicznym, pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na przekształtnik średniego 
napięcia (sn) [1]–[9]. Jednocześnie rośnie zainteresowanie przekształtnikami sn, w związku z koniecznością 
modernizacji istniejących układów napędowych, niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. obecnie ocenia się, 
że ponad 90% zainstalowanych na świecie silników sn pracuje ze stałą prędkością kątową [1], [5]. W większości 
procesów przemysłowych nie jest to energooszczędne wykorzystywanie energii elektrycznej. przykładowo,  
w większości układów napędowych pomp i wentylatorów zasilanych silnikami sn sterowanie przepływem powietrza 
bądź cieczy wciąż odbywa się z wykorzystaniem układów mechanicznych i hydraulicznych, m.in. układów dławienia, 
systemów zaworów hydraulicznych, układów sterowania kątem nachylenia łopat czy prostych systemów sterowania 
otwarciem klap. Wykorzystywanie tego typu metod sterowania prowadzi do znacznych strat energii elektrycznej [1], 
[5]. W większości przypadków potencjalne koszty modernizacji napędu sn pompy bądź wentylatora, polegającej 
na zastosowaniu przekształtnika sn z układem regulacji prędkości kątowej, dzięki uzyskiwanej oszczędności zużycia 
energii – mogą zwrócić się już po 2–3 latach. 

napędy przekształtnikowe sn z możliwością regulacji prędkości kątowej silnika są stosowane w przemyśle 
od połowy lat 80. zeszłego wieku. średnie napięcie (sn) w napędach elektrycznych jest stosowane w zakresie  
od 2,3 kV do 6,6 kV [1], [4]. sterowanie prędkością kątową silników sn znacząco wpłynęło na usprawnienie 
procesów przemysłowych, a także na wzrost wydajności i poprawę jakości produkcji [1]–[3]. początkowo, podobnie 
jak w napędach niskonapięciowych [30], w napędach sn wykorzystywane były układy sterowania otwartego 
częstotliwością napięcia stojana silnika z zachowaniem stałej wartości U/f (ang. Voltage per Hertz (V/f ) control).  
W ostatnich latach, wraz z postępem technologii elektronicznej i pomiarowej oraz techniki mikroprocesorowej,  
z powodzeniem wprowadzane są zaawansowane metody regulacji prądu stojana i momentu elektromagnetycznego 
silnika, znane z układów niskonapięciowych. oprócz wymienionej wcześniej oszczędności energii stosowanie 
przekształtników sn z regulacją prędkości kątowej doprowadziło do wydłużenia żywotności elementów urządzeń 
wykonawczych napędów sn, m.in. przekładni i pasów w napędach przenośników taśmowych, zwłaszcza dzięki 
możliwości regulacji przyspieszania i hamowania napędu [6]. 
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zastosowanie napędu sn zamiast nn pozwala uzyskać większą sprawność układu, zmniejszenie gabarytów silnika 
(w porównaniu z silnikiem niskiego napięcia) oraz zmniejszenie przekrojów przewodów zasilających i kosztów 
okablowania a tym samym całkowitych kosztów instalacji napędu. W przypadku typowych napędów sn, pomp 
i wentylatorów uwzględniana jest przede wszystkim granica opłacalności ekonomicznej inwestycji wymiany napędu 
nn na napęd sn. Jako graniczną przyjmuje się już wartość mocy rzędu 300÷350 kW.

znamionowe napięcie przekształtnika sn jest zazwyczaj dobierane do poziomu napięcia sieci przemysłowej. 
W większości przypadków stosowanie transformatorów w celu obniżenia napięcia na wejściu napędu nie jest 
konieczne. zastosowanie transformatora wejściowego w układzie napędowym zasilanym z sieci przemysłowej 
może jednak przynieść wymierne korzyści w związku z uzyskiwaną separacją galwaniczną układu przekształtnika od 
danej sieci. Jest to równoznaczne z wprowadzeniem do obwodu elektrycznego wysokiej impedancji dla blokowania 
przepływu pasożytniczych prądów zakłóceniowych. Wśród niepożądanych zjawisk pasożytniczych zwłaszcza 
prądy upływu powodują powstawanie przepięć oraz zaburzeń w napięciach fazowych zasilania. Występowanie 
prądów upływu w sieciach sn jest związane z pojemnościami doziemnymi występującymi w instalacji. pojemności 
doziemne uzwojeń strony wtórnej transformatora są 150 razy mniejsze niż pojemności doziemne uzwojeń silnika 
sn [31]. W układach z przekształtnikami sn sterowanymi metodą modulacji szerokości impulsów (ang. PWM – pulse 
width modulation) również napięcia zaburzeń różnicowych o dużych stromościach du/dt wywołują w uzwojeniach 
stojana silnika przepięcia o znacznie większej wartości niż w układach niskonapięciowych. przepięcia pojawiające 
się na zaciskach silnika sn zagrażają izolacji uzwojeń i mogą prowadzić do ich uszkodzenia. W układzie napędowym  
z transformatorem przepięcia o znacznej wartości będą się pojawiały na uzwojeniach transformatora, a nie silnika 
sn. Brak separacji galwanicznej przekształtnika od sieci powoduje konieczność specjalnego wykonania izolacji silnika 
oraz zapewnienia odpowiedniej jego ochrony przeciwprzepięciowej [5]. ponadto należy instalować w nich filtry 
wejściowe o odpowiednio dużej impedancji, odpowiadającej impedancji transformatora sieciowego [5].

innego rodzaju zagrożenie spowodowane prądami upływu występuje w instalacjach wydobycia ropy naftowej.  
Prądy upływu mogą powodować korozję stalowych konstrukcji rurociągu. Jak wskazują wyniki prowadzonych  
badań [17], proces korozji elementów rurociągów powodowany przepływem prądów błądzących, przy zasilaniu 
napięciem o częstotliwości 50 Hz, może być przyczyną ubytków fragmentów instalacji nawet do 10 kg w ciągu roku.

W sytuacjach, w których jest ograniczona powierzchnia dla układu napędowego, np. w napędach pomp wydobycia 
ropy naftowej (ang. ESP – electric submersible pump) na platformach wiertniczych na morzu (ang. off shore) 
ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze przekształtnika są całkowite wymiary (ang. footprint) wraz  
z transformatorem separacyjnym. istotną rolę odgrywa wówczas sposób integracji transformatora z przekształtnikiem 
zapewniający minimalizację rozmiarów oraz zapewnienie dobrego odprowadzania ciepła z transformatora i układu 
energoelektroniki. podobnie wygląda sytuacja przy instalowaniu napędów sn w kopalniach. 

Wprowadzenie przekształtników sn do seryjnej produkcji w latach 80. stało się możliwe dzięki dostępności 
sterowanych średnionapięciowych przyrządów półprzewodnikowych mocy. początkowo przemienniki sterowane 
metodą pWm były konstruowane z tyrystorów wyłączanych bramką (ang. GTO – gate turn-off). obecnie tyrystory gto 
są wypierane przez tranzystory igBt o coraz większych prądach i znacznie lepszych właściwościach przełączania. 
W ostatnich latach prowadzone są prace badacze nad nowymi typami tranzystorów igBt z węglika krzemu  
o napięciach blokowania 10 kV i 15 kV. 

Wraz z postępem w technologii półprzewodnikowej i mikroprocesorowej możliwe stało się konstruowanie układów 
przekształtników sn o nowych topologiach. dostępne obecnie napędy sn o regulowanej prędkości kątowej 
można pogrupować na przekształtniki oparte o topologię falownika prądu oraz falownika napięcia [20]. Układy 
przekształtników oparte na topologii falownika prądu, dzięki zastosowaniu w obwodzie pośredniczącym dławika  
w specjalnym wykonaniu, nie wymagają stosowania transformatora sieciowego. dławik ten pełni jednocześnie 
rolę magazynu energii oraz filtra pasożytniczych prądów zakłóceniowych. Wraz z konstrukcją dławika obwodu 
pośredniczącego zintegrowane są filtry przeznaczone do blokowania składowej wspólnej prądu. omawiane 
układy wytwarzane są praktycznie przez jednego producenta na świecie [35]. do ich budowy wykorzystywane są 
specjalnego typu tyrystory sgct (ang. symmetric gate commutated thyristor) niedostępne dla konkurencji. Jednakże 
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stosunkowo niska częstotliwość łączeń tyrystorów sgct wpływa na duże rozmiary oraz koszt specjalizowanego 
dławika obwodu pośredniczącego. przekształtniki sn oparte na topologii falownika napięcia są obecnie 
konstruowane w licznych rozwiązaniach, m.in. jako: układy dwupoziomowe, układy wielopoziomowe o wielu 
stopniach obwodu pośredniczącego dc (ang. DC link – direct current link) galwanicznie ze sobą połączonych oraz 
układy wielopoziomowe o wielu stopniach obwodu pośredniczącego dc galwanicznie od siebie odseparowanych. 

W dwupoziomowych przekształtnikach sn sterowanych metodą pWm łączniki półprzewodnikowe budowane są  
z tranzystorów igBt łączonych szeregowo dla zwiększenia wartości napięcia blokowania zaworów. pośród układów 
wielopoziomowych przekształtników sn o połączonych ze sobą galwanicznie stopniach obwodu pośredniczącego 
dc, ze względu na zastosowaną topologię, można wyróżnić:

 • układy o topologii trój-, cztero- i pięciopoziomowej typu NPC (ang. Neutral Point Clamped), o dwóch 
kondensatorach obwodu DC z punktem wspólnym nazywanym punktem neutralnym. Konstruowane są 
z wykorzystaniem tyrystorów GTO bądź IGCT (dla największych mocy) lub tranzystorów IGBT na napięcia 
3,3kV, 4,5kV oraz 6,5kV [4], 

 • układy o topologii od cztero- do siedmiopoziomowej z kondensatorami obwodu pośredniczącego  
o zmiennym potencjale (ang. flying capacitor) [12] budowane z tranzystorów IGBT, 

 • układy 5-poziomowe typu ANPC (ang. active Neutral Point Clamped) o aktywnie przełączanym punkcie 
neutralnym budowane z wykorzystaniem tyrystorów GTO bądź tranzystorów IGBT [12]. 

zastosowanie większej liczby poziomów daje możliwość wyboru przyrządów półprzewodnikowych o mniejszym 
napięciu blokowania i wyższej dopuszczalnej częstotliwości przełączeń. zastosowanie po stronie sieci prostownika 
aktywnego (ang. aFE – active Front-End) umożliwia zwrot energii mas wirujących napędu podczas hamowania. 
prostownik aktywny umożliwia również pracę przemiennika z zadanym współczynnikiem mocy po stronie sieci, 
a więc również kompensację mocy biernej w punkcie przyłączenia napędu. Układy z prostownikami aktywnymi 
przeważnie wymagają zastosowania na wejściu transformatora dla zablokowania przepływu prądów pochodzących 
od składowej wspólnej napięcia pWm. W układach czterokwadrantowych wartość składowej wspólnej napięcia może 
być znacznie wyższa niż w układach z prostownikami diodowymi. W przypadku przekształtników o największych 
mocach, budowanych z wolniejszych przyrządów półprzewodnikowych, oprócz transformatorów wejściowych 
zapewniających separację galwaniczną od sieci muszą być stosowane filtry tłumiące niskie harmoniczne prądu 
sieciowego.

do układów wielopoziomowych o galwanicznej separacji stopni obwodu pośredniczącego dc należą przemienniki 
częstotliwości sn o budowie kaskadowej. gałęzie fazowe wielopoziomowych falowników kaskadowych 
konstruowane są z wielu połączonych ze sobą szeregowo mostków tranzystorowych typu H (ang. H-bridge) 
nazywanych podstawowymi modułami dc-ac bądź celkami. pokazana na rysunku 1a podstawowa celka dc-ac jest 
zbudowana z dwóch gałęzi tranzystorowych połączonych z kondensatorem obwodu dc. dla poprawnego działania 
falownika kaskadowego wejście obwodu dc celki musi być odizolowane galwanicznie od obwodów dc pozostałych 
celek. topologia wielopoziomowego falownika kaskadowego zaproponowana została w latach 60. ubiegłego wieku 
[15]. W latach 90. opracowano koncepcję zasilania poszczególnych sekcji obwodów pośredniczących falownika 
kaskadowego poprzez prostownikowe mostki diodowe. poszczególne mostki diodowe są odizolowane pomiędzy 
sobą za pomocą specjalnego transformatora sieciowego o liczbie uzwojeń strony wtórnej równej liczbie celek 
[16]. Wielopoziomowe kaskadowe przekształtniki o szeregowo łączonych mostkach typu H (ang. CHB – Cascaded 
H-Bridge) umożliwiają realizację wyjściowego napięcia fazowego o teoretycznie dowolnej liczbie poziomów. liczba 
celek przekształtnika zależy od napięcia fazowego zasilanego silnika oraz napięcia blokowania wykorzystanych 
tranzystorów igBt. Wybór określonego rodzaju tranzystorów igBt jest zazwyczaj wynikiem analizy przeprowadzonej 
pod kątem uzyskania optymalnego stosunku kosztów (liczba poziomów) do sprawności, szybkości tranzystorów, 
konstrukcji układu chłodzenia i minimalizacji gabarytów, filtrów pasywnych itp.

takie rozwiązanie umożliwiło konstruowanie przekształtników sn do zastosowania w układach napędowych 
zasilanych z sieci. przekształtniki sn z kaskadowymi falownikami wielopoziomowymi zasilanymi poprzez 
wielouzwojeniowe transformatory sieciowe są obecnie oferowane na rynku przez kilku producentów na świecie [4]. 
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W pracach [21]–[23] zaproponowano wyeliminowanie wielouzwojeniowego transformatora z obwodu wejściowego 
przekształtnika wielopoziomowego kaskadowego sn i zastąpienie go konstrukcją polegającą na kaskadowym 
połączeniu celek ac-dc-dc-ac (rys. 1b). W skład każdej celki ac-dc-dc-ac wchodzi dwukierunkowa izolowana 
przetwornica dc-dc zapewniająca dwukierunkowy przepływ energii oraz separację galwaniczną poszczególnych 
stopni obwodu pośredniczącego dc. Uzyskany w ten sposób układ przekształtnika sn zawiera na wejściu 
wielopoziomowy prostownik aktywny o budowie kaskadowej, a na wyjściu kaskadowy falownik wielopoziomowy. 
Wyeliminowanie transformatora z obwodu wejściowego napędu sn z jednej strony pozwala na znaczącą redukcję 
gabarytów i masy urządzenia, z drugiej strony stawia wymóg minimalizacji strat, zwłaszcza strat przełączania  
ze względu na zwiększoną liczbę wykorzystywanych tranzystorów. 

celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwiązania kaskadowego przekształtnika sn o budowie modułowej 
umożliwiającego pracę z zadanym współczynnikiem mocy po stronie sieci. Układ ten w wybranych zastosowaniach 
umożliwia dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy silnikiem indukcyjnym sn a siecią, a nawet, jeżeli jest to 
wymagane – zasobnikiem energii. 

2. PRzEKszTAłTNIKI WIELOPOzIOMOWE KAsKAdOWE sN

na rysunku 1 pokazano dwa przykłady wykonania przekształtników wielopoziomowych kaskadowych sn. dla 
przejrzystości rysunku nie zaznaczono filtrów wejściowych. na rysunku 1a zamieszczono schemat przekształtnika 
sn z falownikiem wielopoziomowym kaskadowym oraz prostownikiem wielopoziomowym diodowym z izolacją 
poszczególnych mostków diodowych wykonaną z wykorzystaniem transformatora wielouzwojeniowego 50 Hz 
[16], [18]. trójfazowy mostek diodowy oraz czterotranzystorowy mostek typu H (ang. H-bridge) tworzą podstawową 
celkę jednofazową ac-dc-ac przekształtnika kaskadowego, zapewniającą, jednokierunkowy przepływ energii 
od sieci do silnika elektrycznego. ze względu na obecność mostków diodowych specjalną uwagę należy w tych 
układach poświęcać minimalizacji negatywnych efektów wywieranych na sieć zasilającą przez odkształcone prądy 
poszczególnych prostowników. odkształcone prądy pobierane przez przekształtnik powodują odkształcenie 
napięcia zasilającego, co jest dodatkowym powodem nagrzewania uzwojeń transformatora, a także i zaburzeń 
natury elektromagnetycznej [18]. na rynku dostępne są rozwiązania z prostownikami 24-pulsowymi, 36-pulsowymi 
oraz 72-pulsowymi. sposób nawinięcia uzwojeń wtórnych, z odpowiednim przesunięciem fazowym napięć 
poszczególnych uzwojeń, umożliwia eliminację wybranych harmonicznych w przebiegach prądu po stronie 
sieci ac. zmieniające się schodkowo potencjały mostków diodowych powodują przepływ przez pojemności 
pasożytnicze prądów składowej wspólnej, którym towarzyszyć mogą zjawiska rezonansowe, m.in. ze względu na 
występujące indukcyjności pasożytnicze. W napędach sn zasilanych z prostowników diodowych odkształcone 
prądy zasilające ac powodują zmniejszenie amplitudy napięcia na szynach rozdzielnicy w punkcie przyłączenia 
układu przekształtnikowego napędu. odkształcenie napięcia zasilającego wpływa na zmniejszenie wartości napięcia 
wyprostowanego w obwodzie dc, co z kolei ma wpływ na ograniczenie amplitudy napięcia zasilającego silnik  
i zmniejszenie zakresu prędkości kątowej napędu nawet o kilka procent. dla spełnienia podstawowych wymogów 
normatywnych, zwłaszcza obowiązujących w stanach zjednoczonych i wymaganej do spełnienia (przez większość 
odbiorców) normy ieee 519, transformator musi charakteryzować się określoną impedancją. dodatkowo, dla 
utrzymania określonej, odpowiednio niskiej wartości amplitudy tętnień napięcia w poszczególnych sekcjach obwodu 
pośredniczącego dc należy zapewnić odpowiednie  pojemności kondensatorów [18]. te wszystkie wymagania 
powodują, że zarówno transformator zasilający, jak i poszczególne celki ac-dc-ac przekształtników z rysunku 1a 
oferowanych na rynku – mają duże gabaryty i masę. ponadto, transformator wejściowy musi znajdować się jak 
najbliżej celek z mostkami diodowym, ze względu na ograniczenie spadków napięć i długości kabli zasilających. 
powoduje to wzajemne nagrzewanie transformatora oraz kaskadowego układu celek ac-dc-ac umieszczonych 
blisko siebie, co z kolei wymaga poświęcenia specjalnej uwagi na konstrukcję układu chłodzenia. 
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a)

b)

Rys. 1. Przekształtniki SN z wielopoziomowymi falownikami kaskadowymi:  
a) wielopoziomowy prostownik diodowy i wielouzwojeniowy transformator sprzęgający po stronie sieci aC   
b) kaskadowe łączenie modułów aC-DC-DC-aC o izolacji galwanicznej poszczególnych sekcji obwodu pośredniczącego DC realizowanej za 
pomocą pełnomostkowych przetwornic izolowanych DC-DC 

Fig. 1. Medium Voltage cascaded multilevel frequency converters:  
a) multipulse diode rectifier and multipulse grid side transformer  
b) modular multilevel converter using cascaded connection of aC-DC-DC-aC modules and dual active bridge DC-DC converters in the high 
frequency isolation stage 

na rysunku 1b pokazano kaskadowy przekształtnik wielopoziomowy z prostownikiem aktywnym (aFe) po stronie 
sieci oraz izolacją galwaniczną sekcji obwodu pośredniczącego dc zrealizowaną za pomocą pełnomostkowych 
przetwornic dc-dc [21]–[23]. Układ przekształtnika jest skonstruowany z niskonapięciowych modułów ac-dc-dc-ac, 
co umożliwia wykorzystanie szeroko stosowanych podzespołów i technologii. zastosowane w przetwornicach dc-dc 
wysokoczęstotliwościowe (>5kHz) transformatory mają małe gabaryty i masę w porównaniu z wielouzwojeniowym 
transformatorem sieciowym z rysunku 1a. koszt wytworzenia kaskadowego przekształtnika sn z rysunku 1b może 
być konkurencyjny w porównaniu z innymi urządzeniami tego typu, ponieważ jedynie transformatory w izolowanych 
przetwornicach dc-dc mają izolację na pełne napięcie sieci zasilającej [28]. ze względu na możliwą do uzyskania 
dużą częstotliwość przełączeń tranzystorów prostownika wielopoziomowego aktywnego, filtry niezbędne od strony 
sieci są o małej masie i wymiarach. modułowa konstrukcja kaskadowego przekształtnika sn umożliwia konstruowanie 
szaf aparaturowych w konfiguracji i o wymiarach dostosowanych do potrzeb konkretnych wdrożeń przemysłowych: 
platformy wiertniczej, modernizowanego napędu górniczego, lokomotywy itp.
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przekształtnik z rysunku 1b wymaga zastosowania zaawansowanych technologii materiałowej, elektronicznej 
oraz mikroprocesorowej dla rozwiązania szeregu zagadnień technicznych. Jednym z podstawowych problemów 
związanych ze zwiększoną liczbą (tab. 1.) sterowanych przyrządów półprzewodnikowych przekształtnika 
kaskadowego jest zapewnienie jak najmniejszych strat na przełączanie tranzystorów igBt. ponieważ, aż 8 
tranzystorów w każdej celce ac-dc-dc-ac przypada na konstrukcję izolowanej przetwornicy dc-dc, ważną rolę 
odgrywa wybór odpowiedniej metody sterowania nią, w tym również zastosowanie układów pomocniczych 
wymuszających przełączanie tranzystorów przy zerowym napięciu (ang. ZVS – Zero Voltage Switching) [21], [26], [27]. 
opracowanie i budowa transformatorów o jak najmniejszych rozmiarach i jak najwyższym ilorazie przenoszonej mocy 
do gabarytu wiąże się z doborem odpowiedniego materiału na rdzenie z uwzględnieniem częstotliwości i napięcia 
pracy tranzystorów oraz wyborem odpowiednich materiałów izolacyjnych [14], [28], [29]. sposób nawijania uzwojeń 
może umożliwić integrację transformatora z dławikiem szeregowym wymaganym w procesie przekazywania energii 
ze strony pierwotnej na stronę wtórną przetwornicy dc-dc [14], [29]. 

kolejnym zagadnieniem związanym z konstrukcją przekształtnika dwukierunkowego kaskadowego jest opracowanie 
układów wstępnego ładowania kondensatorów obwodów pośredniczących poszczególnych celek ac-dc-dc-ac. 
Zasilanie obwodów elektronicznych poszczególnych celek wymaga zastosowania specjalizowanych zasilaczy 
zapewniających izolację galwaniczną od części silnoprądowej przekształtnika. dla uniknięcia konieczności 
stosowania układów scalonych z izolacją na pełne napięcie obwodu pośredniczącego celki stosuje się m.in. 
wyrównywanie potencjałów elektroniki i obwodów pośredniczących poszczególnych celek za pośrednictwem 
dzielników napięciowych. zastosowane obwody elektroniczne muszą zapewniać komunikację pomiędzy 
poszczególnymi modułami ac-dc-dc-ac oraz niezawodną transmisję sygnałów sterujących tranzystorami i sygnałów 
pomiarowych w warunkach występowania zjawisk natury elektromagnetycznej. zjawiska te, niespotykane w innych 
typach przekształtników sn, związane są z szybkimi przełączeniami tranzystorów igBt niskonapięciowych celek  
ac-dc-dc-ac – dużymi stromościami zmian napięcia oraz przeładowaniem pojemności pasożytniczych 
występujących w układzie. zmniejszenie negatywnego wpływu zjawisk pasożytniczych związanych z dużymi 
stromościami napięć podczas przełączania tranzystorów igBt uzyskuje się m.in. dzięki konstrukcji połączeń 
bezindukcyjnych typu „busbar” [24] pomiędzy modułami tranzystorowymi i kondensatorami obwodu 
pośredniczącego poszczególnych celek. konstrukcja przekształtnika wymaga opracowania specjalizowanych kart 
sterujących z procesorami sygnałowymi (ang. DSP – digital signal processor) oraz układami logiki programowalnej 
(ang. FPGa – Field Programable Gate arrays) o zwiększonej zdolności przetwarzania danych cyfrowych i analogowych. 
odporność na zakłócenia uzyskuje się m.in. poprzez zastosowanie układów komunikacji światłowodowej. kaskadowe 
przekształtniki o budowie modułowej można w dogodny sposób konstruować z jednofazowych modułów 
podstawowych ac-dc-dc-ac z wykorzystaniem szeroko dostępnych na rynku tranzystorów igBt o napięciach 
blokowania 1,7 kV lub 1,2 kV. ze względu na korzystnie większe wartości częstotliwości przełączeń, w porównaniu 
z tranzystorami igBt na napięcie 3,3 kV czy 4,5 kV, tranzystory niskonapięciowe umożliwią osiągnięcie kompromisu 
pomiędzy jak najwyższą sprawnością i jak najmniejszymi rozmiarami falownika [25]. 

W tabeli 1 przedstawiono porównanie podstawowych parametrów kaskadowego przekształtnika 6 kV o mocy 1 mVa 
wykonanego z wykorzystaniem tranzystorów igBt w dwóch wersjach: na napięcie 1,2 kV oraz 1,7 kV.

analizowany przekształtnik 6 kV, zbudowany z przyrządów półprzewodnikowych o napięciu blokowania 1,2 kV 
będzie zawierał o 96 tranzystorów więcej, niż przekształtnik skonstruowany z tranzystorów 1,7 kV . W literaturze [25] 
pokazano wyniki analizy dotyczącej optymalnej liczby celek kaskadowych przekształtników sn. autorzy rozważali 
możliwość uzyskania jak najmniejszych gabarytów oraz jak najwyższej niezawodności przekształtników sn, biorąc 
pod uwagę m.in. wartości napięć blokowania oraz temperatury złączy użytych tranzystorów igBt. określono 
graniczną wartość napięcia wyjściowego przekształtnika, wynoszącą 5 kV, poniżej której, przy spełnieniu określonych 
warunków, możliwe jest uzyskanie korzystniejszego stosunku mocy do objętości z wykorzystaniem tranzystorów  
1,2 kV pomimo znacznie większej liczby celek.
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Tab. 1. Porównanie konstrukcji przekształtnika 6 kV/ 1 MVA z celkami IGBT na 1,2 kV oraz 1,7 kV 
Table 1. Comparison of 6 kV/1 MVA frequency converter construction between 1.2 kV and 1.7 kV IGBTs 

IGBT 1,7 kV IGBT 1,2 kV

liczba poziomów napięcia 11 15

liczba celek na fazę 5 7 

liczba tranzystorów na celkę 16 16

moc pojedynczej celki [kW] 67 48

napięcie dc celki [V] 1200 850

napięcie ac celki [Vrms] 690 495

zaletY

• możliwość uzyskania mniejszych strat  
na przewodzenie liczonych dla 
wypadkowego wejściowego prądu 
fazowego Io przy określonym spadku 
napięcia na tranzystorach UCE,on= const , 
• mniej elementów (niezawodność).

• mniejsze straty na przełączanie,

• więcej poziomów napięcia, znacznie 
mniejsze filtry pasywne, 

• mniejsze rozmiary transformatorów 
i mniejsze straty w izolowanych 
przetwornicach dc-dc w obwodzie 
pośredniczącym.

WadY

• wyższe straty na przełączanie,

• większy rozmiar filtrów pasywnych 
radiatorów i układów chłodzenia,

• większe rozmiary transformatorów 
w.cz. i większe straty w izolowanych 
przetwornicach dc-dc w obwodzie 
pośredniczącym.

• wyższe straty na przewodzenie,

• więcej elementów.

3. PRzETWORNIcA PEłNOMOsTKOWA IzOLOWANA dc-dc

pełnomostkowa przetwornica izolowana dc-dc stanowi kluczowy element każdej celki ac-dc-dc-ac 
przekształtnika kaskadowego sn z rysunku 1b [21]–[23]. podstawowym zadaniem przetwornicy jest zapewnienie 
separacji galwanicznej napięć zasilających obwody pośredniczące dc falownika wielopoziomowego kaskadowego 
sn. ponadto, każda przetwornica zapewnia wymianę energii pomiędzy kondensatorami poszczególnych obwodów 
pośredniczących dc. pokazana na rysunku 2a przetwornica pełnomostkowa charakteryzuje się symetrią topologii. 
po obydwu stronach transformatora o przekładni 1:1 znajdują się dwa identyczne jednofazowe przekształtniki  
dc-ac w postaci mostków tranzystorowych typu H. obydwa mostki tranzystorowe generują wzajemnie przesunięte 
w fazie napięcia prostokątne uTR1 oraz uTR2 o amplitudach równych napięciom obwodów pośredniczących uDC1  
oraz uDC2. W najprostszym układzie sterowania przetwornicą pełnomostkową mostek tranzystorowy strony 
pierwotnej (po stronie sieci) wytwarza napięcie przemienne prostokątne w przybliżeniu określone zależnością 
sgn(sin 2*PI*fDC-DC) przyłożone do uzwojeń transformatora. mostek tranzystorowy strony wtórnej wytwarza napięcie 
prostokątne uTR2 przesunięte w fazie o kąt d1 względem napięcia mostka pierwszego. przy stałych wartościach napięć 
obwodów dc obydwu mostków – moc PDC-DC przetwornicy zależy od wartości czasu d1 przesunięcia fazowego, 
zgodnie ze wzorem [21], [22]:

 ,                                                                         (1)

gdzie: ω = 2 π fDC-DC oznacza pulsację, fDC-DC – częstotliwość przełączania tranzystorów igBt przetwornicy. indukcyjność 
rozproszenia Ls transformatora pełni rolę magazynu energii w procesie przetwarzania przez przetwornicę. gdy 
indukcyjność rozproszenie transformatora jest niewystarczająca dla osiągnięcia zadanego punktu pracy przetwornicy,  
do uzwojeń transformatora dołączane są dławiki szeregowe o odpowiedniej indukcyjności co zwiększa wartość Ls. 
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W praktyce wartości napięć obwodów pośredniczących zmieniają się przy każdej zmianie prądu fazowego. 
zastosowanie topologii pełnomostkowej umożliwia zastosowanie bardziej zaawansowanych metod regulacji 
przetwornicy w układzie o trzech stopniach swobody. zamiast sterowania wyłącznie za pomocą czasu d1 
przesunięcia napięć strony pierwotnej i wtórnej transformatora, teoretycznie, można wprowadzić sterowanie 
dwoma współczynnikami d1 oraz d2, odpowiadającymi kątom przesunięć fazowych sygnałów sterujących parami 
tranzystorów Ti oraz Ti+2 poszczególnych mostków tranzystorowych. dla układu z rysunku 2a zachodzi wówczas:  
i = 1, 2, 5, 6. dzięki temu, wraz z kątem przesunięcia fazowego, można jednocześnie modulować szerokość impulsów 
napięć strony pierwotnej uTR1 oraz wtórnej uTR2 w każdym okresie impulsowania Timp = I/(2 f) [32]. W praktyce 
jednoczesna regulacja współczynników d1 oraz d2 według powyższego opisu, przy wykorzystaniu regulatorów 
proporcjonalno-całkujących (pi) jest raczej trudna do realizacji [32].

W omawianym przekształtniku kaskadowym sn zadaniem układu sterowania izolowaną przetwornicą dc-dc jest 
utrzymywanie równych wartości napięć dc strony pierwotnej i wtórnej każdej celki (uDC1 = uDC2). spełnienie tego 
warunku można uzyskać w kaskadowym układzie regulacji z rysunku 2a. Układ regulacji zawiera dwa regulatory 
typu pi. W zewnętrznej (nadrzędnej) pętli regulowana jest różnica wartości napięć obwodów pośredniczących, 
która powinna być równa zeru, tzn. uDC1 – uDC2= 0. W wewnętrznej pętli regulowany jest prąd strony pierwotnej 
transformatora iTR1. na wyjściu układu regulacji otrzymujemy sygnał proporcjonalny do współczynnika d1, 
odpowiadający kątowi przesunięcia fazowego napięć strony pierwotnej i wtórnej transformatora. z kolei, pokazany na  
rysunku 2 współczynnik d2, w omawianym układzie sterowania odpowiada za szerokość impulsów napięciowych 
napięć uTR1 oraz uTR2 i jest zadawany w układzie sterowania w zależności od częstotliwości przełączania tranzystorów. 
W przypadku wykrycia składowej stałej prądu magnesującego transformatora wartość współczynnika d2 jest 
pomniejszana o wartość d3 dla biegunowości napięcia odpowiadającej znakowi składowej stałej.

Układ sterowania, izolowaną przetwornicą dc-dc, nie powinien dopuszczać do nasycania się rdzenia transformatora.  
W transformatorach wysokiej częstotliwości wykorzystanych w przetwornicy dc-dc może to nastąpić w wyniku 
przepływu składowej stałej prądu magnesującego im. W efekcie następuje wzrost amplitudy prądu przemiennego 
płynącego w uzwojeniu transformatora co powoduje zwiększenie strat w przetwornicy, wpływając jednocześnie 
niekorzystnie na wytrzymałość tranzystorów igBt, prowadząc w ostateczności do ich uszkodzenia. Występowanie 
nasycenia transformatora jest funkcją całki, w funkcji czasu, z napięcia przyłożonego do uzwojenia transformatora  
(ang. volt-second), którą można wyznaczyć mnożąc amplitudę napięcia na uzwojeniu (wartość napięcia mostka 
dc) przez czas trwania impulsu napięcia. W zależności od częstotliwości pracy tranzystorów przetwornicy oraz 
zastosowanej metody sterowania (z modulacją lub bez modulacji impulsów napięcia) wybierany jest materiał rdzenia 
transformatora spośród [14]:

 • rdzeni ferrytowych – charakteryzujących się najniższą ceną,

 • rdzeni amorficznych – o największej indukcji nasycenia Bs,

 • rdzeni nanokrystalicznych – charakteryzujących się najmniejszymi stratami.

W przypadku wyboru tańszych rdzeni ferrytowych uniknięcie nasycenia uzyskuje się przez łączenie równoległe 
rdzeni (zwiększenie powierzchni przekroju) oraz zwiększenie liczby zwojów zgodnie z zależnością:

  ,                                                                                   (2)

gdzie: ΔB – amplituda zmian indukcji magnetycznej, λ - całka z napięcia wyrażona w V ∙ sec., N – liczba zwojów, 
Ac – przekrój powierzchni rdzenia. Wartość całki z napięcia zależy od wartości napięć obwodów pośredniczących 
oraz częstotliwości impulsowania tranzystorów igBt. odpowiedni dobór współczynnika d2 pozwala  
na optymalizację konstrukcji transformatora pod kątem uzyskania jak najmniejszych rozmiarów przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu jego rdzenia przed nasyceniem.
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a)

b)

Rys. 2. Izolowana przetwornica DC-DC jako kluczowy element kaskadowego przekształtnika SN: 
a) schemat układu regulacji b) przebiegi napięć uTR1, uTR2 i prądu iTR1 strony pierwotnej transformatora przy sterowaniu kątem przesunięcia 
fazowego d1 napięć transformatora oraz współczynnikiem modulacji d2 

Fig. 2. Dual active bridge DC-DC converter as a key component of MV frequency converter:  
a) control scheme b) characteristic waveforms of transformer voltages uTR1, uTR2 and primary transformer current iTR1 under dual phase shift 
control with controlled phase shift angle d1 and modulation index d2 
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4. sTEROWANIE MOdułAMI Ac-dc-dc-Ac 

zadaniem układu sterowania modułem ac-dc-dc-ac jest precyzyjne generowanie napięcia wyjściowego 
zasilającego silnik M sn zgodnie z zadanym sygnałem algorytmu pWm. zastosowane algorytmy modulacji pWm 
powinny odpowiednio sterować poziomami napięć na kondensatorach poszczególnych celek. zadane napięcie, 
wyjściowe kaskadowego przekształtnika sn, powinno być wytwarzane niezależnie od wartości napięć na 
kondensatorach obwodów dc poszczególnych celek [34]. po stronie sieci ac głównym zadaniem układu sterowania 
prostownika wielopoziomowego aktywnego jest zapewnienie sinusoidalnych napięć zsynchronizowanych  
z napięciami sieci ac w punkcie przyłączenia oraz stabilizacja napięć dc poszczególnych mostków H [34]. W czasie 
każdego okresu wykonywania programu sterującego poszczególne celki jednofazowe prostownika aktywnego są 
załączane bądź wyłączane, co powoduje ładowanie bądź rozładowanie kondensatorów poszczególnych obwodów 
dc. sekwencja załączania i wyłączania poszczególnych celek zależy od wartości napięć dc  na celkach w danej chwili 
oraz przepływu mocy w poszczególnych fazach prostownika aktywnego. 

a)

b)

Rys. 3. a) Schemat komunikacji pomiędzy sterownikiem 
nadrzędnym przekształtnika kaskadowego SN  
a modułem aC-DC-DC-aC, b) widok modułu  
aC-DC-DC-aC opracowanego w zespole autorów

Fig. 3. a) Diagram of the communication between 
master controller of the MV frequency converter and 
basic aC-DC-DC-aC module, b) the overall view of the 
aC-DC-DC-aC cell developed by the authors’ team 
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na rysunku 3a pokazano schemat gałęzi fazowej, przekształtnika (2n+1)-poziomowego kaskadowego sn, 
zbudowanej z n-celek ac-dc-dc-ac, a na rysunku 3b widok opracowanej celki ac-dc-dc-ac. W zależności 
od konfiguracji, oddzielne podukłady sterowania mogą zapewniać stabilizację napięć na kondensatorach 
poszczególnych faz, w trzech układach jednofazowych, bądź jeden nadrzędny układ może utrzymać zadane napięcia 
na wszystkich kondensatorach celek przekształtnika wielopoziomowego kaskadowego w układzie trójfazowym. 
Wybrane algorytmy modulacji napięcia pWm przekształtników wielopoziomowych kaskadowych sn  szczegółowo 
opisano w pracy [34].

istotną rolę w sterowaniu modułami ac-dc-dc-ac odgrywa proces komunikacji oraz odpowiedni rozdział 
zadań pomiędzy poszczególne karty sterujące tranzystorami igBt przekształtnika. Jak pokazano na rysunku 3a, 
na każdą celkę ac-dc-dc-ac przypadają dwie karty sterujące pracujące w trybie slave względem nadrzędnego 
sterownika przekształtnika sn (master). W sterowniku nadrzędnym przekształtnika wyznaczane są wartości czasów 
oraz sekwencje załączeń tranzystorów igBt prostownika aktywnego oraz falownika (rysunek 3a). W przypadku 
komunikacji pomiędzy kartami sterującymi prostownika aktywnego i falownika w obrębie celki, rolę nadrzędną 
(master) pełni karta prostownika aktywnego zawierająca procesor sygnałowy. W omawianym przekształtniku sn 
zastosowano karty, z procesorami sygnałowymi adsp-21363, przeznaczone dla układów napędowych. W karcie 
sterującej prostownika aktywnego, wykonywany jest algorytm regulacji przetwornicy dc-dc, z której wyjściowe 
sygnały przesyłane są do karty sterującej falownika. karta sterująca falownika zawsze pracuje w trybie slave  
i zawiera układ logiki programowalnej Fpga, którego zadaniem jest pielęgnowanie sygnałów i odmierzanie 
czasów przełączeń tranzystorów igBt falownika oraz mostka tranzystorowego strony wtórnej przetwornicy dc-dc.  
Wysyłanie (tX) i odbieranie (rX) wszystkich danych jest synchronizowane sygnałem zegarowym (clk).

5. PROTOTyP  PRzEKszTAłTNIKA 7-POzIOMOWEGO KAsKAdOWWEGO 3,3 KV/0,6 MVA

na rysunku 4 przedstawiono schemat opracowanego (3 celki na fazę) przekształtnika 7-poziomowego kaskadowego 
3,3 kV/ 600 kVa z izolacją galwaniczną realizowaną w obwodzie pośredniczącym za pomocą przetwornic  
dc-dc z transformatorami wysokiej częstotliwości [33]. do budowy celek wykorzystano tranzystory igBt o napięciu 
blokowania 1,7 kV. przekształtnik z założenia jest przeznaczony do napędów pracujących w temperaturze otoczenia 
sięgającej 55 °c. W układzie zastosowano chłodzenie wymuszone. powietrze zasysane przez wentylatory znajdujące 
się na górze przechodziło przez kanały wentylacyjne, chłodząc poszczególne mostki tranzystorowe. Układ chłodzenia 
zapewniał odprowadzanie ciepła w podwyższonej temperaturze otoczenia przy częstotliwości przełączania 
tranzystorów igBt nieprzekraczającej 10 kHz. 

na rysunkach 5÷7 zamieszczono oscylogramy napięć i prądów podczas testów przekształtnika w laboratorium. 
przekształtnik był obciążany mocą 0,6 mVa w układzie zamkniętym, z wejściem i wyjściem przyłączonym do 
sieci sn. na rysunku 5 pokazano przebiegi napięcia pWm prostownika 7-poziomowego aktywnego. Wartość 
szczytowa napięcia pWm wynosiła 4,7 kV. na rysunku 6 zamieszczono oscylogramy generowanego napięcia 
pWm  prostownika 7-poziomowego aktywnego oraz prąd kondensatora filtra wyjściowego po stronie sieci 
przekształtnika pracującego z mocą 0,6 mVa. Filtr wyjściowy Lf Cf po stronie sieci miał następujące parametry:  
Lf = 2,9 mH, Cf = 8 μF. na rysunku 7 pokazano przebiegi napięcia i prądu fazowego za filtrem wyjściowym przy pracy 
przekształtnika z mocą znamionową.

obudowa pokazanego na rysunku 4 prototypu ma stopień ochrony ip66 i jest zgodna ze standardem nema-4. 
oznacza to, że przekształtnik jest w pełni chroniony przed nawiewanym deszczem i pyłem. W literaturze światowej 
trudno znaleźć przykład przekształtnika sn do pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia, który stanowiłby 
hermetycznie zamkniętą całość i nie wymagał chłodzenia wodnego. Większość dostępnych na rynku przekształtników 
sn o wymuszonym chłodzeniu powietrzem wymaga umieszczania w klimatyzowanych pomieszczeniach bądź 
kontenerach. Wymiary opracowanego prototypu z rysunku 4 podyktowane zostały m.in. koniecznością zachowania 
odstępów izolacyjnych. przekształtnik wraz wentylatorami ma wysokość 2500 mm. szerokość środkowej części szafy,  
zawierającej celki trzech faz przekształtnika, wynosi 2700 mm. na zbliżeniu z rysunku 4 pokazano widok pojedynczej 
fazy przekształtnika. 
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Rys. 4. Schemat przekształtnika 7-poziomowego kaskadowego 3,3 kV / 0,6 MVa z izolacją galwaniczną realizowaną za pomocą przetwornic 
DC-DC z transformatorami wysokiej częstotliwości. U dołu widok pojedynczej fazy przekształtnika zawierającej 3 celki aC-DC-DC-aC  
oraz widok prototypu zainstalowanego w odwiercie testowym na polu naftowym. 

Fig. 4. Circuit scheme of the 3.3 kV/ 0.6 MVa 7-level cascaded frequency converter using dual active bridge DC-DC converters in the insulation 
stage. at the bottom: the overall view of the one phase and the whole developed MV frequency converter

Widok pojedynczej fazy przekształtnika

Widok prototypu przekształtnika 3,3kV/0,6MVa
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Rys. 5. Przebieg generowanego napięcia PWM o wartości szczytowej 4,7kV (1,5kV/dz) 7-poziomowego prostownika aktywnego po stronie sieci.

Fig. 5. PWM voltage waveform (4.7 kV in peak) of the developed 7-level active rectifier

Rys. 6. Przebieg generowanego napięcia PWM (1,5kV/dz) 7-poziomowego prostownika aktywnego oraz prąd kondensatora filtra  
po stronie sieci (10a/dz) przy obciążeniu znamionowym.

Fig. 6. Characteristic waveforms of the developed 7-level active rectifier at full load: PWM voltage (1.5 kV/div) and grid side filter capacitor 
current (10a/ div)

Rys. 7. Przebiegi napięcia (2kV/dz) i prądu fazowego (100a/dz) za filtrem wyjściowym przy obciążeniu znamionowym.

Fig. 7. Characteristic waveforms of the of the developed frequency converter at full load: filtered phase current (top, 100 a/div)  
and voltage (bottom, 2 kV/diV)
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prototyp przekształtnika zastosowano w napędzie elektrycznym pompy zatapialnej (ang. ESP - electrical submersible 
pump) przy wydobyciu ropy naftowej i zainstalowano w testowym odwiercie. typowy napęd elektryczny pompy 
ropy naftowej zawiera trójfazowy silnik indukcyjny klatkowy w wykonaniu specjalnym (ang. slimhole) dostosowanym 
do średnicy otworu szybu (przeważnie 16,5 – 22,7 cm), sekcję uszczelnienia, wielosekcyjną pompę odśrodkową  
z wielostopniowym wirnikiem, opcjonalnie separator gazu, kabel elektryczny o długości 1 – 5 km oraz znajdujący się 
na powierzchni przekształtnik energoelektroniczny z transformatorem zapewniającym izolację galwaniczną od sieci. 
napięcie silników w napędach esp dobierane jest z zakresu 415 V do 5k V w zależności od mocy napędu. pojedynczy 
układ napędowy esp dużej mocy może charakteryzować się wydajnością nawet do 1000 baryłek dziennie. przy 
wykorzystaniu silników i kabli wykonanych ze specjalnych materiałów, pompy mogą pracować w temperaturze 
dochodzącej nawet do 230 °c [33]. W omawianym układzie silnik indukcyjny klatkowy 2,4 kV, 60 Hz o średnicy 
5,43 cala (13,8 cm), o mocy znamionowej 320 kW i prądzie znamionowym 105 a służył do napędzania dwóch 
wielostopniowych pomp esp. na rysunku 8 przedstawiono przebiegi amplitudy napięcia fazowego, prądu fazowego 
silnika w czasie rozruchu pompy oraz przebiegi prądów stojana silnika w stanie ustalonym pracy napędu przy 
obciążeniu znamionowym. zmierzone próbki sygnałów napięcia i prądów uzyskane z przetworników pomiarowych 
zostały zarejestrowane przy użyciu procesora sygnałowego adsp-21363 w karcie sterownika nadrzędnego 
badanego przekształtnika. ze względu na ograniczenie pamięci procesora zarejestrowane podczas rozruchu próbki 
prądu stojana poddano cyfrowemu przetwarzaniu dla uniknięcia efektu aliasingu. (Od red.: aliasing to nieodwracalne 
zniekształcenie sygnału w procesie próbkowania).

a)

b)

c)

Rys. 8. Przebiegi: a) amplitudy napięcia fazowego Us , b) prądu fazowego silnika isa w czasie rozruchu, c) prądy stojana silnika w stanie 
ustalonym pracy napędu z obciążeniem znamionowym 

Fig. 8. Characteristic waveforms of investigated electric submersible pump (ESP) drive recorded in memory of the digital signal processor  
aDSP-21363: a) magnitude of the phase voltage Us, b) phase stator current isa, c) during starting and stator currents isa, isB, isC at steady state 
under nominal load
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należy podkreślić, że pompy wydobycia ropy naftowej charakteryzują się specjalną konstrukcją i nie są odporne  
na szybkie zmiany momentu na wale. ze względu na delikatną, wielosegmentową konstrukcję, rozruch pompy esp 
pracującej w odwiercie o ograniczonej średnicy powinien wynosić co najmniej 2 s. W badanym odwiercie testowym, 
ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji mechanicznej układu pompy zadany czas rozruchu wynosił 15 s. 

WNIOsKI

W artykule przedstawiono rozwiązanie przekształtnika kaskadowego sn, o budowie modułowej, umożliwiającego 
pracę z zadanym współczynnikiem mocy po stronie sieci. omawiane urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim 
do napędów sn o regulowanej prędkości kątowej. instalowane są w miejscach o ograniczonej powierzchni 
montażowej takich jak platformy wiertnicze, sztuczne wyspy, szyby, kopalniane itp. powyższy przekształtnik 
kaskadowy sn można zastosować również do modernizacji istniejących układów napędowych, przy których instalacji 
nie przewidziano miejsca na oddzielny transformator czy układ energoelektroniczny. na rynku polskim potencjalnym 
miejscem zastosowania omawianego przekształtnika są napędy sn szczególnie w górnictwie dołowym, gdzie 
pożądane są jak najmniejsze gabaryty i jak największy stosunek mocy do objętości przekształtników. Warunek ten 
może zostać spełniony dzięki zastosowaniu szybszych elementów energoelektronicznych niż w urządzeniach 
obecnie oferowanych na rynku. przedstawiony  przekształtnik kaskadowy sn, dzięki zintegrowanym izolowanym 
przetwornicom dc-dc w obwodzie pośredniczącym, nie wymaga stosowania transformatora sieciowego  
w celu separacji od sieci sn. opracowany w zespole autorów prototypowy układ 7-poziomowego przekształtnika  
3,3 kV/ 0,6 mVa został zastosowany w napędzie pomp wydobywających ropę naftową i zainstalowany w odwiercie 
testowym. od momentu zainstalowania do chwili oddania artykułu do druku napęd pracuje z zadaną mocą bez 
przerwy przez 2 miesiące w temperaturze otoczenia dochodzącej do 55 oc. Układ, wykorzystujący kaskadowe 
połączenie celek ac-dc-dc-ac 2-poziomowych niskonapięciowych sterowanych metodą modulacji pWm, zapewnia 
pobór z sieci prądu o bardzo małej zawartości wyższych harmonicznych (tHdi < 4%). W przeprowadzonych badaniach 
laboratoryjnych, przy obciążeniu mocą 0,6 mVa, opracowany przekształtnik sn uzyskuje sprawność powyżej 95%. 
Budowa modułowa przekształtnika zapewnia łatwość przeglądów i serwisowej wymiany komponentów urządzenia.

Przedstawione w artykule urządzenia wykonano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu 
badawczego, nr umowy: INNOTECH-K1/HI1/3/159089/NCBR/12.
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