
1 STEROWANIE SEKWENCYJNE TYRYSTOROWYCH
UKŁADÓW PROSTOWNIKOWYCH

1.1 Wprowadzenie

1.1.1 Schemat 3-fazowego prostownika tyrystorowego

Narysować schemat 3-fazowego prostownika tyrystorowego w układzie mostkowym. Uwzględnić
źródło zasilania, przekształtnik i odbiornik.

1.1.2 Zasada działania 3-fazowego prostownika tyrystorowego

Na podstawie narysowanego schematu omówić zasadę działania prostownika tyrystorowego.
Omówić zalety 3-fazowych układów prostownikowych oraz układów prostownikowych mostko-
wych (w porównaniu z układami 1-fazowymi). Omówić przebieg napięcia na wyjściu i możliwości
regulacji wartości skutecznej napięcia.

1.1.3 Sterowanie sekwencyjne

Omówić następujące zagadnienia:

• cechy sterowania symetrycznego, niesymetrycznego, sekwencyjnego,
• cechy prostownika w przypadku sterowania sekwencyjnego,
• pobór mocy biernej i zawartość wyższych harmonicznych w sterowaniu symetrycznym i

sekwencyjnym.

1.2 Pomiary

1.2.1 Moc czynna

Dla przypadku sterowania symetrycznego i sekwencyjnego prostownika z obciążeniem rezystan-
cyjnym, dokonać pomiaru Pwy w funkcji kąta załączenia αz

1.2.2 Moc bierna

Dla przypadku sterowania symetrycznego i sekwencyjnego prostownika z obciążeniem rezystan-
cyjnym, dokonać pomiaru Qwy w funkcji kąta załączenia αz

1.3 Obserwacja przebiegów

• Zarejestrować przebieg napięcia i prądu odbiornika dla wybranych kątów załączenia (ste-
rowanie symetryczne i sekwencyjne prostownika z obciążeniem rezystancyjnym, w trakcie
pomiarów mocy czynnej i biernej)
• Zarejestrować widmo przebiegu prądu sieci dla układu pracującego sekwencyjnie i syme-

trycznie z obciążeniem rezystancyjnym
• Zarejestrować przebieg napięcia i prądu odbiornika w przypadku sterowania sekwencyjnego

i odbiornika rezystancyjno-indukcyjnego.
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1.4 Charakterystyki

Wykreślić charakterystyki Qwy w funkcji Pwy dla sterowania symetrycznego i sekwencyjnego.
Porównać obie charakterystyki na jednym wykresie.
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2 1-FAZOWY FALOWNIK NAPIĘCIA

2.1 Wprowadzenie

2.1.1 Schemat 1-fazowego falownika napięcia

Narysować schemat 1-fazowego falownika napięcia. Uwzględnić źródło zasilania, przekształtnik
i odbiornik.

2.1.2 Zasada działania 1-fazowego falownika napięcia

Na podstawie narysowanego schematu omówić zasadę działania falownika napięcia. Przedsta-
wić możliwe drogi dla prądu płynącego przez układ. Omówić przebieg napięcia na wyjściu i
możliwości regulacji wartości skutecznej napięcia.

2.1.3 Modulacja

Omówić następujące zagadnienia:

• widmo przebiegu prostokątnego,
• modulacja szerokości impulsów (MSI, ang. PWM),
• sposoby regulacji wartości skutecznej oraz częstotliwości podstawowej harmonicznej napię-

cia na wyjściu falownika, nadmodulacja,
• schemat modulatora, rodzaje modulacji.

2.2 Pomiary

2.2.1 Zmiana współczynnika wypełnienia

Dla 3 wybranych częstotliwości z zakresu od 5Hz do 250Hz dokonać pomiaru Uwe, Iwe, Uwy, Iwy,
Pwy w funkcji współczynnika wypełnienia δ ∈ (0, 1÷ 1)

2.2.2 Modulacja sinusoidalna

Dla 3 wybranych częstotliwości z zakresu od 5Hz do 250Hz dokonać pomiaru Uwe, Iwe, Uwy, Iwy,
Pwy w funkcji współczynnika głębokości modulacji amplitudy m ∈ (0, 1÷ 1, 5)

2.3 Obserwacja przebiegów

• Dla wybranej częstotliwości dokonać rejestracji przebiegów dla układu pracującego bez i z
modulacją sinusoidalną, dla różnych wartości współczynnika δ i m.
• Dokonać rejestracji widma przebiegu napięcia wyjściowego dla układy pracującego bez i z

modulacją sinusoidalną przy stałej częstotliwości i δ = m.

2.4 Charakterystyki

Wykreślić charakterystyki Uwy, Iwy i η w funkcji współczynnika wypełnienia lub współczynnika
głębokości modulacji amplitudy.
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3 STEROWANE ENERGOELEKTRONICZNE ŹRÓDŁO
PRĄDOWE

3.1 Wprowadzenie

3.1.1 Schemat energoelektronicznego źródła prądowego

Narysować schemat ideowy energoelektronicznego źródła prądowego. Uwzględnić bloki funkcjo-
nalne, część silnoprądową oraz odbiornik.

3.1.2 Zasada działania energoelektronicznego źródła prądowego

Na podstawie narysowanego schematu omówić zasadę działania źródła prądowego. Omówić
sekwencję pracy kluczy tranzystorowych w zależności od wartości uchybu regulacji. Przedstawić,
jak zachowuje się odbiornik o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym.

3.1.3 Przykładowy przebieg sygnału referencyjnego i wyjściowego

Narysować przykładowy przebieg sygnału referencyjnego (sinusoidalny, prostokątny lub trój-
kątny) i odpowiadający mu przebieg z wyjścia źródła. Omówić różnice pomiędzy nimi.

3.1.4 Układ laboratoryjny energoelektronicznego źródła prądoweg

Omówić następujące zagadnienia:

• ogólna struktura układu,
• zadania poszczególnych elementów układu,
• wzajemny wpływ poszczególnych bloków funkcjonalnych układu oraz ich wpływ na prze-

bieg prądu wyjściowego.

3.2 Przebieg referencyjny i wyjściowy

Na przykładzie podanym przez prowadzącego określić, który z sygnałów jest sygnałem referen-
cyjnym, a który wyjściowym. Podać uzasadnienie.

3.3 Obserwacja przebiegów

3.3.1 Przebieg sinusoidalny

Dla przebiegu sinusoidalnego, zarejestrować przebieg referencyjny i wyjściowy źródła. Omówić
ich kształt i różnice pomiędzy nimi. Dokonać rejestracji dla czterech wartości częstotliwości i
czterech wartości amplitudy (z zakresu 0-15 A oraz 0-40 Hz).

3.3.2 Przebieg prostokątny

Dla przebiegu prostokątnego, zarejestrować przebieg referencyjny i wyjściowy źródła. Omówić
ich kształt i różnice pomiędzy nimi. Dokonać rejestracji dla czterech wartości częstotliwości i
czterech wartości amplitudy (z zakresu 0-15 A oraz 0-40 Hz).
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3.3.3 Przebieg trójkątny

Dla przebiegu trójkątnego, zarejestrować przebieg referencyjny i wyjściowy źródła. Omówić
ich kształt i różnice pomiędzy nimi. Dokonać rejestracji dla czterech wartości częstotliwości i
czterech wartości amplitudy (z zakresu 0-15 A oraz 0-40 Hz).

3.3.4 Uchyb

Wykorzystując funkcje matematyczne oscyloskopu, zarejestrować przebieg uchybu sygnału re-
ferencyjnego i wyjściowego dla fali sinusoidalnej, prostokątnej i trójkątnej. Na tej podstawie
określić stopień trudności odwzworowania poszczególnych przebiegów. Odpowiedź uzasadnić.

3.4 Zastosowanie źródła prądowego

Podać przykład możliwości wykorzystania źródła prądowego.
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4 3-FAZOWY FALOWNIK TRANZYSTOROWY Z PWM

4.1 Wprowadzenie

4.1.1 Schemat 3-fazowego przemysłowego falownika napięcia

Narysować schemat 3-fazowego falownika napięcia. Uwzględnić źródło zasilania, przekształtnik
i odbiornik.

4.1.2 Zasada działania 3-fazowego falownika napięcia

Omówić sposób sterowania falownikiem. Narysować przebiegi sterujące zaworami, przebiegi
napięć fazowych i przewodowych.

4.1.3 Modulacja

Wyjaśnić co to jest modulacja PWM i uzasadnić w jakim celu jest stosowana w falownikach
napięcia.

4.2 Pomiary

Wykonać pomiary wartości skutecznej napięcia na wyjściu falownika, oraz prędkości obroto-
wej, w funkcji częstotliwości podstawowej harmonicznej napięcia. Pomiary wykonać dla dwóch
kierunków wirowania wału silnika.

4.3 Obserwacja przebiegów

• Dokonać rejestracji przebiegów napięcia oraz prądu na wyjściu falownika dla różnych czę-
stotliwości podstawowej harmonicznej napięcia.

• Dokonać rejestracji widma przebiegu napięcia i prądu na wyjściu falownika.

• Zmierzyć i uzasadnić wartość amplitudy napięcia na wyjściu falownika.

4.4 Charakterystyki

Wykreślić charakterystyki Uwy, n w funkcji częstotliwości podstawowej harmonicznej.
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5 ZASILACZ (PROSTOWNIK) Z SINUSOIDALNYM
PRĄDEM LINII

5.1 Wprowadzenie

5.1.1 Porównanie prostowników klasycznych z prostownikami aktywnymi

Porównać prostowniki klasyczne z prostownikami aktywnymi. Uzasadnić konieczność budowania
prostowników aktywnych.

5.1.2 Schemat zasilacza

Narysować schemat obwodu silnoprądowego oraz obwodów sterujących.

5.1.3 Zasada działania zasilacza z sinusoidalnym prądem linii

Omówić zasadę działania zasilacza. Zaznaczyć przykładowe drogi dla prądu płynącego przez
układ. Omówić obwód sterowania.

5.2 Obserwacja przebiegów

Dokonać identyfikacji przebiegów zarejestrowanych na oscyloskopie. Uzasadnić kształt poszcze-
gólnych przebiegów, uwzględnić przypadek gdy sterowanie tranzystorami jest załączone i wyłą-
czone.

5.3 Pomiary

Zmierzyć napięcie na wyjściu Uwy w funkcji amplitudy prądu referencyjnego w zakresie Aref ∈
(0, 5; 11, 5)A.

5.4 Zmiana wzmocnienia regulatora

Zbadać wpływ zmiany parametrów regulatora prądu na jakość nadążania prądu sieci za prą-
dem referencyjnym. Badania przeprowadzić przy małej oraz maksymalnej amplitudzie prądu
referencyjnego.

5.5 Widmo

Dokonać rejestracji widma przebiegu prądu sieci i prądu referencyjnego.

5.6 Charakterystyki

Wykreślić charakterystyki Uwy w funkcji amplitudy prądu referencyjnego.
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6 TYRYSTOROWY STEROWNIK NAPIĘCIA PRZE-
MIENNEGO. SOFT-START

6.1 Wprowadzenie

6.1.1 Schemat sterownika

Narysować schemat obwodu z odbiornikiem R oraz RL.

6.1.2 Zasada działania sterownika napięcia

Omówić zasadę działania sterownika. Opisać sterowanie symetryczne oraz odwrotnie syme-
tryczne.

6.2 Obserwacja przebiegów

Dokonać obserwacji przebiegów zarejestrowanych na oscyloskopie. Uzasadnić kształt poszcze-
gólnych przebiegów, uwzględnić oba przypadki sterowania oraz typ odbiornika.

6.3 Pomiary

Zmierzyć wartości skuteczne napięcia i prądu obiornika Uwy i Iwy, moc pobieraną z sieci Pwe,
moc pobieraną przez odbiornik Pwy oraz wartość średnią napięcia Ur w funkcji kąta załączenia
αz. Pomiarów dokonać dla dwóch typów sterowania oraz odbiornika R i RL.

6.4 Obliczenia

Na podstawie wyników pomiarów obliczyć sprawność η oraz współczynnik mocy λ

6.5 Charakterystyki

Dokonać rejestracji przebiegu prądu i napięcia na odbiorniku. Wykreślić charakterystyki zmie-
rzonych i obliczonych wartości w funkcji kąta załączenia.

6.6 Soft-start

Opisać działanie oraz zastosowanie układu miękkiego startu.
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