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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono sposób i układ sterowania tranzystorami polowymi w tranzystoro-
wym prostowniku w układzie połączeń trójfazowym mostkowym dla samochodowej prądnicy 
prądu stałego. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają zalety tego rodzaju tranzystoro-
wego prostownika w porównaniu z zaletami diodowego prostownika w układzie połączeń 
trójfazowym mostkowym.  
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A b s t r a c t  

In the paper is given a method and system of field transistors control for the transistor rectifier 
in the three-phase bridge connection system for the automotive brushless DC generator. 
Advantages of this type of a rectifier in comparison with advantages of a diode rectifier in the 
three-phase bridge connection system have been verified by laboratory test results.  
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1. Wstęp 
 
Prostowniki należą do rodziny powszechnie stosowanych przekształtników przetwa-

rzających energię elektryczną prądu przemiennego w energię elektryczną prądu stałego. 
W praktyce najczęściej stosowane są prostowniki niesterowane (diodowe), natomiast w nie-
których zastosowaniach, np. sterowania urządzeń energoelektronicznych, zwłaszcza dużej 
mocy, kiedy wymagana jest regulacja wartości średniej napięcia wyprostowanego oraz 
współczynnika mocy po stronie napięcia zasilającego, stosowane są prostowniki sterowane, 
które były wcześniej realizowane w technologii tyrystorowej, a obecnie w tranzystorowej, 
realizowanej na tranzystorach MOSFET, HEXFET, IGBT lub inteligentnych łącznikach 
mocy itp. [3]. 

W niniejszym artykule rozpatrzono dwa układy połączeń prostownika, a mianowicie: 
układ połączeń jednofazowy prosty i układ połączeń trójfazowy mostkowy. W tych pro-
stownikach diodę mocy zastąpiono bardziej doskonałym zaworem elektrycznym w pełni 
sterowanym, jakim jest polowy tranzystor mocy.  

Krzemowa dioda mocy stosowana powszechnie jako element konstrukcyjny konwen-
cjonalnych prostowników ma podstawową wadę, jaką jest stosunkowo duży spadek napię-
cia w stanie przewodzenia prądu UF (rys. 1). Tranzystor polowy HEXFET jest zaworem 
elektrycznym o dwustronnym (bilateralnym) kierunku przewodzenia prądu elektrycznego 
i przy pełnym wysterowaniu ma liniową charakterystykę statyczną (ID = f(UDS) w obu 
ćwiartkach bipolarnego kierunku przewodzenia. W literaturze najczęściej uwzględniana jest 
tylko jedna ćwiartka, tj. pierwsza ćwiartka (dodatnia) charakterystyki statycznej ID = f(UDS), 
natomiast w rozpatrywanym przypadku wykorzystuje się nie pierwszą ćwiartkę, lecz trzecią 
ćwiartkę (ujemną) tej charakterystyki statycznej tranzystora HEXFET, służącego do 
prostowania prądu przemiennego na prąd stały, uzyskując dzięki temu wielokrotnie mniej-
szy spadek napięcia na zaworze elektrycznym w porównaniu ze spadkiem napięcia krzemo-
wej diody mocy.  

Z rysunku 1 wynika, że w zakresie prądu przewodzenia 2–10 A spadek napięcia prze-
wodzenia na tranzystorze HEXFET typu IRF 1310 firmy International Rectifier (RDS(on) = 0,03 
Ω, IDmax = 42 A, VDmax = 100 V) zawiera się w przedziale 0,06–0,3 V, podczas gdy napięcie 
przewodzenia na diodzie średniej mocy typu D22-10-08 zawiera się w przedziale 0,8–0,9 V. 
Korzyść wynikająca z zastąpienia diody mocy przez tranzystor polowy mocy jest oczywi-
sta, szczególnie w zakresie mniejszych prądów, spadki napięcia na zaworze są obniżone 
wielokrotnie, np. dla prądu wyprostowanego o wartości 4 A ok. 8-krotnie, co wiąże się z tą 
samą skalą zmian spadku strat mocy na ciepło w zaworze elektrycznym. Ograniczenie strat 
mocy na ciepło w zaworach elektrycznych związane jest nie tylko z polepszeniem współ-
czynnika sprawności energetycznej prostownika, lecz także z obniżeniem jego wymiarów 
i kosztów radiatorów oraz z poprawą jego niezawodności wynikającej z obniżenia tempera-
tury pracy zaworów elektrycznych.  

Tranzystory polowe mocy mają najczęściej wbudowaną wewnętrznie szybką półprze-
wodnikową diodę Shottky’ego, zabezpieczającą tranzystor polowy przed wystąpieniem na 
nim zbyt dużego napięcia wstecznego. Dlatego też w zakresie napięcia wstecznego, przy 
braku wysterowania tranzystora polowego mocy, prąd płynie przez tę wbudowaną diodę 
Shottky’ego.  
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Rys. 1. Charakterystyki statyczne diody średniej mocy typu D22-10-08  

oraz tranzystora polowego mocy HEXFET typu IRF1310 przy UGS = 5 V 

Fig. 1. Statistic characteristics of the mean power diode type D22-10-08 and high-power field 
transistor HEXFET type IRF1310 at UGS = 5 V 

 
 

2. Zasada działania tranzystorowego prostownika w układzie połączeń  
jednofazowym prostym 

 
Najprostszym tranzystorowym prostownikiem jest przekształtnik w układzie połączeń 

jednofazowym prostym, przedstawiony na rys. 2. Jest to mutacja tranzystorowego prostow-
nika dla ujemnej wartości średniej napięcia wyprostowanego, z wykorzystaniem tranzy-
stora polowego z kanałem typu n.  

 

           
Rys. 2. Sterowanie zaworem elektrycznym oraz schemat połączeń tranzystorowego prostownika 

w układzie połączeń 1-fazowym prostym 

Fig. 2. Electrical valve control and a connection scheme of the transistor rectifier in the simple  
1-phase connection system 

 
Dla ujemnych wartości chwilowych napięcia źródła zasilania V1 wytwarzany jest za 

pomocą dodatkowego tranzystora bipolarnego Q1 impuls sterujący na bramce tranzystora 
M1. Dla dodatnich wartości chwilowych napięcia zasilania V1 tranzystor polowy nie jest 
wysterowany, dlatego jest w stanie nieprzewodzenia prądu (blokowania).  
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Rys. 3. Symulacja komputerowa wybranych przebiegów czasowych charakterystycznych  
wielkości fizycznych tranzystorowego prostownika przedstawionego na rys. 2 

Fig. 3. Computer simulation of the selected characteristic physical values’ waveforms  
of the transistor rectifier shown in Fig. 2 

 

 
 

Rys. 4. Symulacja komputerowa wybranych przebiegów czasowych  
charakterystycznych wielkości fizycznych diodowego prostownika 

Fig. 4. Computer simulation of the selected characteristic physical values’ waveforms  
of the diode rectifier 

 
Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono wyniki komputerowej symulacji przebiegów czaso-

wych tranzystorowego i diodowego prostownika w układzie połączeń jednofazowym pro-
stym, stosując program PSPICE. Przy tych samych parametrach źródła zasilania i obciąże-
nia prostownika widoczna jest wyraźna różnica w przebiegu czasowym strat mocy na 
zaworze elektrycznym – w przypadku diodowego prostownika wartość chwilowa strat 
mocy w diodzie dochodzi do 3 W, natomiast w przypadku tranzystorowego prostownika 
wartość chwilowa strat mocy w tranzystorze wynosi niespełna 1 W. Należy jednak zwrócić 
uwagę na fakt, że w wyniku obniżenia spadku napięcia na zaworze elektrycznym zwiększa 
się wartość średnia prądu wyprostowanego (por. przebiegi czasowe wartości chwilowych 
prądu diody z rys. 4 i prądu tranzystora z rys. 3).  
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3. Tranzystorowy prostownik w układzie połączeń trójfazowym mostkowym 
 
W praktyce najczęściej do zasilania wielu urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

większej mocy, np. w samochodowych prądnicach prądu stałego, lokomotywach spali-
nowych, stosowane są prostowniki w układzie połączeń trójfazowym mostkowym. W przy-
padku prostownika w układzie połączeń trójfazowym mostkowym prąd wyprostowany 
przepływa cyklicznie jednocześnie przez dwa zawory elektryczne: jeden z grupy komuta-
cyjnej katodowej, a drugi z anodowej, dlatego korzyści wynikające z obniżenia spadków 
napięć na zaworach elektrycznych są bardziej widoczne. Tranzystorowy prostownik 
w układzie połączeń trójfazowym mostkowym, przedstawiony na rys. 5, stanowi rozwi-
nięcie tranzystorowego prostownika w układzie połączeń jednofazowym mostkowym [3]. 

 

 
Rys. 5. Schemat połączeń tranzystorowego prostownika w układzie połączeń 

trójfazowym mostkowym 

Fig. 5. Connection scheme of the transistor rectifier in the bridge 3-phase connection system 
 
Sterowanie zaworami elektrycznymi zostało zrealizowane w prosty sposób za pomocą 

diodowego prostownika pomocniczego, złożonego z diod transoptorów D1+...D3+, D1-.... 
D3-, pełniącego funkcję sterownika komutacji zaworów elektrycznych (wykorzystano 
układ scalony typu L0601, zawierający poczwórny transoptor), obciążonego na wyjściu 
źródłem prądowym, zrealizowanym na tranzystorze polowym JFET typu BF245.  

Fototranzystory transoptorów: Q1+...Q3+, Q1-...Q3 zostały wykorzystane do sterowa-
nia zaworów elektrycznych prostownika, pełniąc funkcję kluczy elektronicznych do wy-
twarzania impulsów sterujących tranzystorami polowymi mocy.  

 
 

4. Badania laboratoryjne tranzystorowego prostownika w układzie połączeń  
trójfazowym mostkowym 

 
Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono wyniki pomiarów spadku napięcia na zaworach 

elektrycznych dla diodowego i tranzystorowego prostownika w układzie połączeń trójfazo-
wym mostkowym dla dwóch różnych wartości prędkości obrotowej samochodowej prąd-
nicy prądu stałego, przy obciążeniu prądem o wartości 16 A.  
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Rys. 6. Oscylogramy napięcia przewodzenia na zaworze elektrycznym w diodowym 

i tranzystorowym prostowniku przy prędkości obrotowej samochodowej prądnicy  
prądu stałego 3000 obr./min i prądzie obciążenia 16 A 

Fig. 6. Waveforms of a conduction voltage at the electrical valve of the diode and transistor  
rectifier at an angular speed of 3000 rpm and a load current of 16A 

 

                             
Rys. 7. Oscylogramy napięcia przewodzenia na zaworze diodowym i tranzystorowym  

prostowniku przy prędkości obrotowej samochodowej prądnicy prądu stałego  
5000 obr./min i prądzie obciążenia 16 A 

Fig. 7. Waveforms of a conduction voltage at the electrical valve of the diode and transistor  
rectifier at an angular speed of 5000 rpm and a load current of 16A 

 
W obu przypadkach daje się zauważyć znaczącą różnicę spadku napięcia na zaworach 

elektrycznych: w przypadku diodowego prostownika spadek napięcia na diodzie w stanie 
przewodzenia prądu (na oscylogramie pod linią zerową) wynosi ok. 0,7 V, natomiast 
w przypadku tranzystorowego prostownika w analogicznych warunkach obciążenia spadek 
napięcia na tranzystorze polowym (zastosowano trzy tranzystory MOSFET typu IRF540N 
połączone równolegle jako jeden zawór elektryczny) jest wielokrotnie mniejszy. 

 
 

5. Wnioski 
 
W porównaniu z klasycznymi diodowymi prostownikami (realizowanymi na krzemo-

wych diodach mocy) tranzystorowe prostowniki wykazują wiele zalet, a mianowicie: mają 
znacznie mniejszy spadek napięcia w stanie przewodzenia prądu, a więc mniejsze straty 
mocy na ciepło, oraz wyższą sprawność energetyczną i niezawodność. Prostowniki te mogą 
być wykonane w postaci układu modułowego bądź układu scalonego specjalnego przezna-
czenia (ASIC).  
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Tranzystorowe prostowniki mogą być wykorzystane m.in. w elektronicznych komutato-
rach maszyn elektrycznych, a szczególnie w przypadkach, w których elektroniczny komu-
tator pracuje nie tylko jako prostownik, lecz także jako falownik. 
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