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HARMONICZNE TRÓJFAZOWEGO PRZEKSZTAŁTNIKA 
TRAKCYJNEGO I ICH WPŁYW NA SIEĆ 

ORAZ NA PUNKT PRACY SILNIKA 

HARMONICS OF 3 PHASE TRACTION CONVERTER 
AND THE IMPACT OF THE HARMONICS ON SUPPLY LINE 

AND OPERATING POINT OF THE TRACTION MOTOR 

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

W niniejszym artykule wyjaśniono w sposób uproszczony wpływ harmonicznych 3-fazowego 
przekształtnika trakcyjnego na harmoniczne obciążające linię zasilającą, układ oraz na punkt 
pracy maszyny asynchronicznej. Przedstawiono także powstawanie lawiny harmonicznych 
generowanych przez przekształtnik trójfazowy oraz przez przekształtnik wejściowy. Splot 
tych harmonicznych generuje sygnały niebezpieczne dla większości systemów sygnaliza-
cyjnych. 

Słowa kluczowe:  przekształtnik trakcyjny, harmoniczne, splot harmonicznych, napędy trakcyjne, 
system sygnalizacyjny 

A b s t r a c t  

The paper explains in a simplified way the impact of 3 phase converter traction drive 
harmonics on harmonics injected into the supply line and on the operating point of the 
induction machine. The paper shows the generation of the harmonics avalanche in 3 phase 
converter and in the input converter. The convolution of the harmonics in input converter 
generates danger harmonics for a great number of signalling systems.  
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signalling system 

                                                 
∗ Dr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, prof. PK, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska. 



 172

1.  Wstęp 

Przekształtnikowe napędy trakcyjne stosowane są coraz częściej i liczba firm zajmują-
cych się wprowadzaniem tych układów do trakcji ciągle rośnie. Powoduje to potrzebę coraz 
skuteczniejszego opanowania problemów, najczęściej dotychczas niezauważalnych, towa-
rzyszących wprowadzaniu znaczących zmian do systemu trakcyjnego. Zachowanie konku-
rencyjności produktów wymaga, by nowoczesne trakcyjne układy napędowe nie tylko 
pracowały prawidłowo, ale aby spełniały cały szereg przepisów, norm, założeń i zaleceń. 
Wypełnienie tego zadanie wymaga od inżynierów zajmujących się projektowaniem tych 
urządzeń doskonałej wprost znajomości tajników funkcjonowania układów przekształtni-
kowych. Artykuł ten poświęcony jest związkom między wymiarowaniem elementów pa-
sywnych układu a generowanymi przez ten układ harmonicznymi pojawiającymi się w sieci 
zasilającej oraz wpływowi tego wymiarowania na warunki pracy asynchronicznego silnika 
trakcyjnego. 

2.  Napięcia i prądy w przekształtnikowym napędzie trakcyjnym 

Przykładem rozpatrywanym w niniejszym artykule jest napęd lokomotywy zasilanej 
z sieci napięcia przemiennego pokazany na ryc. 1. Silnik trakcyjny tej lokomotywy zasilany 
jest z trójfazowego przekształtnika trakcyjnego, który zależnie od szybkości jazdy dostar-
cza do zacisków silnika odpowiednio dopasowane wartości napięcia i częstotliwości. Do-
pasowanie  to  zapewnia  właściwe  magnesowanie  obwodu  magnetycznego maszyny oraz 
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Ryc. 1. Napięcia i prądy w różnych punktach przekształtnikowego napędu trakcyjnego zasilanego 

z sieci napięcia przemiennego 

Fig. 1. Voltage and current in different points of converter traction drive supplied from alternating 
voltage line (AC) line 
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Ryc. 2. Metody wytwarzania zmiennoczęstotliwościowego napięcia dostarczanego na zaciski silnika 

asynchronicznego 

Fig. 2. Frequency dependent voltage pulse pattern used in control of 3 phase converter traction drive 

wytworzenie wymaganego momentu napędowego w maszynie trakcyjnej. Wizualnym 
odzwierciedleniem statycznym tego dopasowania jest przedstawiona na ryc. 2 charaktery-
styka napięciowo-częstotliwościowa układu sterującego przekształtnikiem trakcyjnym. 
Znajdujące się w tle tej charakterystyki symbole DSC, DSC-CF, DSC, CF5, CF3, FW-CF 
i FW są oznaczeniami typu pulsacji wytwarzanej przez przekształtnik i są objaśnione gra-
ficznie w prawej części tej ryciny.  

3.  Przegląd harmonicznych prądów i napięć w różnych punktach 
układu trakcyjnego AC 

Trakcyjny przekształtnikowy układ napędowy zawiera kilka źródeł harmonicznych oraz 
dochodzi do splotu tych harmonicznych w obu przekształtnikach systemu. Jeśli ograniczyć 
tematykę tego artykułu do zagadnień związanych z propagacją i oddziaływaniem harmo-
nicznych generowanych przez przekształtnik trójfazowy, to należy skupić się na lawinie 
jego harmonicznych. Harmoniczne te działają w systemie obwód pośredni–przekształtnik– 
–silnik asynchroniczny. Widoczne jest to na ryc. 3. Na rycinie 4 objaśniono odbijanie się 
harmonicznych między obwodem pośrednim a maszyną asynchroniczną. Skuteczność tłu-
mienia występujących tu odbić harmonicznych jest jednym z warunków odpowiedniego 
wymiarowania układu. 
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Ryc.  3.  Harmoniczne  występujące  w  różnych  punktach  trakcyjnego  układu  napędowego 

  (gwiazda znajdująca się w prostokątach symbolizuje operację splotu harmonicznych) 

Fig. 3. Voltage and current harmonics observed in different points of converter traction drive 
(star in the box symbolize the convolution of harmonics) 

Zdc(f) Yac(f)
TSD3PHWR(f)

with f1 harm.
1,3,5,7,9,11,13

Uzk(f) harm. f1
0, 6, 12, 18, 24

Iwrzk(f) harm. f1
0, 6, 12, 18, 24

Izk(f)

Uasm(f) harm. f1
1,3,5,7,9,11,13

Iasm(f) harm. f1
1,5,7,11,13

Uzk0=const
freq = 0

Zdc(f) Yac(f)
TSD3PHWR(f)

with f1 harm.
1,3,5,7,9,11,13

Uzk(f) harm. f1
0, 6, 12, 18, 24

Iwrzk(f) harm. f1
0, 6, 12, 18, 24

Izk(f)

Uasm(f) harm. f1
1,3,5,7,9,11,13

Iasm(f) harm. f1
1,5,7,11,13

Uzk0=const
freq = 0

 

4.  Splot harmonicznych prądów i napięć w przekształtniku wejściowym 
układu trakcyjnego AC 

Uproszczony model blokowy wyjaśniający przebieg splotu harmonicznych wywoływa-
nego przez działanie przekształtnika wejściowego pokazano na ryc. 5. (Podobny splot 
można wykazać w działaniu przekształtnika trójfazowego). Rezultat lawinowego rozwoju 
harmonicznych wytworzonych przez przekształtnik trójfazowy poddawany jest modulacji, 
czyli mnożeniu w dziedzinie czasu przez sygnały sterujące (pulsację) przekształtnika wej-

Ryc. 4. Pętla generująca lawinę 
harmonicznych w ukła-
dzie 3-fazowego prze-
kształtnika trakcyjnego 
z maszyną asynchroniczną 
(splot harmonicznych ozna-
    czony jest gwiazdą) 

Fig. 4. The creation of harmonic 
avalanche in closed loop 
of the 3 phase converter 
         drive system 
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ściowego, tu oznaczonego symbolem TSD4QS . (Splot odgrywający znaczną role w genera-
cji lawiny harmonicznych oznaczono gwiazdą). 
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Ryc. 5. Harmoniczne na wejściu układu są rezultatem splotu harmonicznych obwodu pośredniego 

i harmonicznych przekształtnika wejściowego układu napędowego 

Fig. 5. Harmonics in input circuit of traction drive are result of harmonic convolution from DC Link 
and input converter 

Na rycinie 6 pokazano rezultat tego splotu dla wybranego punktu pracy silnika asyn-
chronicznego oznaczonego symbolem FW.  
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Ryc. 6. Nieruchome i wędrujące harmoniczne będące składowymi prądu sieci lokomotywy AC 

Fig. 6. Raster bound and raster sliding harmonics in input current of AC supplied converter 
locomotive 
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Cienką linią spektrum na ryc. 6 oznaczone są harmoniczne |INλ| prądu sieci, które gene-
rowane są przez pulsację przekształtnika wejściowego układu napędowego. Harmoniczne 
te mogą zmienić swą amplitudę, jednak względem sieci Transformacji Fouriera stoją nieru-
chomo. Grubą linią spektrum oznaczone są harmoniczne prądu sieci będące splotem har-
monicznych przekształtnika trójfazowego z harmonicznymi przekształtnika wejściowego. 
Cechą charakterystyczną tych harmonicznych jest ich dynamika. Zmieniają swą amplitudę, 
fazę i częstotliwość w zależności od szybkości jazdy lokomotywy. Poniżej podano przy-
kłady częstotliwości generowanych w zależności od zastosowanej metody pulsacji prze-
kształtnika trakcyjnego. 
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Projektanci układów napędowych muszą sobie zdawać sprawę z wynikających z tego 
konsekwencji zaśmiecenie spektrum prądu pobieranego z sieci w zakresie niskich czę-
stotliwości, które dość często zarezerwowane są dla układów sygnalizacyjnych 

5.  Wpływ harmonicznych w obwodzie pośrednim przekształtnika na punkt pracy 
maszyny asynchronicznej 

Harmoniczne generowane przez przekształtnik trójfazowy oddziaływają na obwód 
pośredni oraz na sieć zasilającą. Podobne oddziaływanie może być wykazane między prze-
kształtnikiem sieciowym, siecią zasilającą a obwodem pośrednim oraz silnikiem asynchro-
nicznym. Bez wdawania się w szczegóły, które wymagałyby zbyt wielu wyjaśnień, przed-
stawione zostanie oddziaływanie harmonicznych obwodu pośredniego, które, jak już zo-
stało podkreślone, są rezultatem wzajemnego oddziaływania wszystkich elementów układu 
na punkt pracy układu przekształtnik trójfazowy – maszyna asynchroniczna. Na rycinie 7 
zilustrowano sposób przedstawiania obwodów wielofazowych w postaci wirujących wekto-
rów prądów i napięć. W sposób symboliczny pokazano funkcjonowanie przekształtnika 
trójfazowego obciążonego silnikiem asynchronicznym. Poruszając się zgodnie z kierun-
kiem strzałek skierowanych do black box, można wyczytać, że ze stałego napięcia w obwo-
dzie pośrednim tworzony jest wirujący wektor napięcia stojana maszyny. W maszynie 
powstaje prąd przedstawiony także w tej postaci. Na rycinie 7 pokazano dwa stany pracy 
maszyny w punkcie znamionowym: praca silnikowa i praca generatorowa układu napędo-
wego. 
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3 phase converter operating point with constant DC Link voltage in motoring and braking
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Ryc. 7. Przetwarzanie energii w inwertorze trójfazowym zasilającym maszynę asynchroniczną 

przedstawione w postaci wirujących wektorów napięć i prądów 

Fig. 7. Energy conversion in 3 phase converter supplying induction machine represented 
at the AC side in the from of rotating vectors of voltage and current 
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Ryc. 8. Zachwianie symetrii punktu pracy maszyny asynchronicznej zasilanej z trójfazowego 

przekształtnika statycznego w trakcyjnym układzie napędowym 

Fig. 8. Loose of induction machine operating point symmetry caused by harmonic observes 
in DC Link of the 3 phase converter 
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