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JEDNOFAZOWY PRZEKSZTAŁTNIK MOCY AC/DC 

Z DWUKIERUNKOWYM PRZEPŁYWEM ENERGII 

 
SINGLE-PHASE AC/DC POWER CONVERTER WITH BIDIRECTIONAL 

ENERGY FLOW  

 
Streszczenie: Wiele układów elektroenergetycznych projektowanych jest w aspekcie spełnienia wymagań 
obecnych trendów z obszaru energii elektrycznej. Wyraźne tendencje poprawy jakości energii elektrycznej 
oraz stosowania odnawialnych źródeł energii powodują, że wciąż poszukiwane są efektywne rozwiązania 
układowe, które odpowiadają potrzebom tam występującym. W artykule przedstawiono opracowany układ 
jednofazowego przekształtnika mocy AC/DC charakteryzujący się odpowiednim poziomem emisji harmo-
nicznych oraz dwukierunkowym przepływem energii. Opisano jego topologię oraz wyniki badań w trybach 
pracy: korekcji współczynnika mocy (PFC) oraz zwrotu energii do sieci zasilającej. Układ może znaleźć za-
stosowanie w urządzeniach obsługujących odnawialne źródła energii, jako aktywny prostownik i jednocześnie 
układ oddający energię do sieci publicznej oraz w elektrycznych układach napędowych, zwłaszcza obciąża-
nych dużymi momentami bezwładności. 
 

Abstract: Many power systems are designed to meet the requirements the current trends in the area of energy. 
A clear tendency to improve the quality of electricity and the use of renewable energy sources cause for effec-
tive converter solutions, that meet their needs. The article presents a single-phase AC/DC converter which is 
characterized by an appropriate level of harmonic and bidirectional energy flow. The topology and the results 
of the operating modes, i.e. the power factor correction (PFC) and return energy to the mains, are describes. 
The converter can be used in devices supporting renewable energy sources as an active rectifier, and in electri-
cal drive systems, especially loaded big inertia moments. 
 
Słowa kluczowe: Przekształtnik AC/DC, oddawanie energii do sieci zasilającej, układ korekcji współczynnika 
mocy (PFC) 
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1. Wstęp 

Wraz z rozwojem technik pozyskiwania energii 
z niekonwencjonalnych źródeł, pojawił się pro-
blem przetwarzania tej energii, często 
o zmiennych w czasie parametrach, na energię 
kompatybilną z parametrami publicznej sieci 
zasilającej. Jednocześnie, niektóre urządzenia 
generują energię elektryczną, która tracona jest 
jako ciepło przekazywane do otoczenia. Przy-
kładem takich urządzeń są powszechnie stoso-
wane przekształtniki do regulacji prędkości ob-
rotowej silników asynchronicznych za pomocą 
zmiany częstotliwości przebiegu zasilającego. 
Podczas hamowania silnika generują one ener-
gię, która jest w większości przypadków roz-
praszana w rezystorach, powodując wymierne 
straty. Przesłanki te skłaniają do konstrukcji 
przekształtników AC/DC z możliwością dwu-
kierunkowego przepływu energii oraz zapew-
niających pobór i oddawanie energii do pu-
blicznej sieci zasilającej ze spełnieniem wyma-
gań normatywnych. Wymagane jest, aby prąd  

 
 

pobierany i oddawany do publicznej sieci zasi-
lającej nie zawierał większego poziomu emisji 
harmonicznych niż określono w odpowiednich 
normach [1,2]. W dalszej części artykułu przed-
stawiono zasady doboru przekształtnika AC/DC 
spełniającego wymienione warunki. Następnie 
opisano opracowany przekształtnik typu boost, 
step-up, przedstawiając jego funkcjonowanie 
w warunkach regulacji przebiegu wyjściowego, 
korekcji współczynnika mocy i zwrotu energii 
do sieci zasilającej. 

2. Dobór przekształtnika AC/DC z dwu-

kierunkowym przepływem energii 

Jednofazowe przekształtniki AC/DC klasyfi-
kowane są, z punktu widzenia topologii, na na-
stępujące typy: boost, buck, buck-boost, multi-
level z jedno- i dwukierunkowym przepływem 
napięcia prądu i mocy [3]. Inny podział opiera 
się na zasadzie przetwarzania i wyróżnia prze-
kształtniki: step-down, step-up, step-up/down, 
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forward, flayback, push pull, half bridge, 
bridge, SEPIC, Ćuk, Zeta, itd. Klasyfikację taką 
można rozszerzać na różnego typu podklasy 
oraz rozwiązania hybrydowe - łączące topolo-
gie i różne typy przetwarzania [3]. Każdy z  ro-
dzajów przekształtników cechuje się właściwo-
ściami, które predysponują go do konkretnych 
zastosowań. Głównymi kryteriami doboru 
przekształtnika mogą być: charakter wyjścia 
(izolowane, nieizolowane), typ obciążeń (li-
niowe, nieliniowe), jakość napięcia wyjścio-
wego (tętnienia, zakres regulacji), sprawność, 
czynniki ekonomiczne. 
Klasycznym sposobem realizacji jednofazo-
wego przekształtnika AC/DC z korekcją współ-
czynnika mocy jest zastosowanie układów:  
jednotranzystorowego przekształtnika boost 
(rysunek 1) oraz mostkowego przekształtnika 
boost VSI (Voltage- Source Inverter) – rys. 2.  

 
Rys. 1. Schemat blokowy jednotranzystorowego 
przekształtnika AC/DC typu boost 
 

Zasada działania tych przekształtników, 
w aspekcie korekcji współczynnika mocy, po-
lega na impulsowym pobieraniu energii z sieci 
AC, w takt sinusoidalnego kształtu napięcia za-
silającego, chwilowym magazynowaniu tej 
energii w dławiku i przekazywaniu jej poprzez 
diodę odcinającą / zwrotną w postaci przebiegu 
o wyższym napięciu do kondensatora magazy-
nującego [4]. Aby zachować sinusoidalny 
kształt pobieranego prądu w całym przedziale 
czasowym, wartość napięcia na kondensatorze 
musi być większa od maksymalnej wartości na-
pięcia zasilającego AC. Przy czym, maksy-

malna wartość napięcia DC jest ograniczona je-
dynie parametrami granicznymi zastosowanych 
elementów energoelektronicznych.  
 

 
 
Rys. 2. Schemat blokowy mostkowego prze-
kształtnika AC/DC typu boost 
 

Ta właściwość układu pozwala, np. z napięcia 
jednofazowego 230 V uzyskać napięcie stałe 
560 V - typowe dla wyprostowanego w tra-
dycyjny sposób trójfazowego napięcia 400V, 
przy zachowaniu sinusoidalnego kształtu prądu 
pobieranego z sieci jednofazowej AC i współ-
czynniku mocy równym niemal jedności. 
Przekształtnik wymaga zastosowania układów 
blokujących, działających w wypadku prze-
kroczenia ustawionego napięcia wyjściowego 
DC. Sytuacja taka występuje wskutek uszko-
dzenia elementów układu i wymaga roz-
ładowana energii zgromadzonej w dławiku. 
Przekształtnik posiada możliwość regulacji 
wartości wyjściowego napięcia DC, zgodnie  
z właściwościami przekształtnika boost, step-
up.  
W przekształtniku jednotranzystorowym moż-
liwy jest jednokierunkowy przepływ energii. 
Natomiast dla przekształtnika mostkowego 
możliwe jest impulsowe pobieranie energii  
z sieci DC, synchronicznie z sinusoidalnym na-
pięciem sieci AC. Przekazywanie energii nastę-
puje po zamknięciu przewodzących tranzysto-
rów (Q1 i Q4 lub Q2 i Q3). Wówczas zgroma-
dzona w dławiku energia przekazywana jest 
poprzez diodę odcinającą/zwrotną do sieci za-
silającej. Część tej energii trafia z powrotem do 
baterii kondensatorów [5]. 
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3. Konstrukcja przekształtnika AC/DC 

z dwukierunkowym przepływem energii 

Dla układu przekształtnika AC/DC ze względu 
na dwukierunkowy przepływ energii dobrano 
układ mostkowy tranzystorów typu IGBT 
o prądzie typowym dla gniazdek sieciowych do 
16 A (wartość skuteczna). Pozwala to uzyskać 
moc nominalną do 3,68 kW (współczynnik 
mocy równy w przybliżeniu jedności, zapew-
niony poprzez sterowanie). Zastosowanie pod-
zespołów o innych parametrach pozwala na bu-
dowę przekształtników o większej mocy wyj-
ściowej. Ponieważ założono współpracę prze-
kształtnika z typową siecią zasilającą 230 V 
prądu przemiennego i regulację stałego napięcia 
wyjściowego do 600 V, dobrano półprzewod-
niki na dopuszczalne stałe napięcie zasilania od 
0 do 1200 V z prądem do 25 A (mostek 
CP25TD1-24A, Mitsubishi). W zbudowanym 
przekształtniku (rys. 2), częstotliwość modula-
cji wynosi do 20 kHz. Napięcie zasilające AC 
poprzez filtr EMI podawane jest na układ filtru 
wejściowego złożonego z kondensatora C1. 
Wyfiltrowane napięcie AC, poprzez dławiki 
magazynujące energię L1 i L2, podawane jest 
na mostkowy układ tranzystorów Q1, Q2, Q3  
i Q4. Wyjściowa energia DC magazynowana 
jest w kondensatorze C2. Układ sterowania 
generuje sygnały PWM sterowania tranzysto-
rami Q1 - Q4, o wypełnieniu zależnym od 
nastaw i pomierzonej wartości prądu AC 
synchronicznie z napięciem zasilającym AC. 
Sygnały te są podawane do układu sterowników 
tranzystorów IGBT. Układ posiada galwaniczną 
separację obwodów i generuje wzmocnione 
sygnały do wysterowania bramek tranzystorów. 
Wyposażony jest także w obwód ochrony 
tranzystora przed zwarciem i zbyt niskim 
napięciem zasilania sterowników.  
Układ sterowania wyposażony jest w obwód 
ograniczenia prądu tranzystora, służący do jego 
blokady w momencie przekroczenia prądu na-
stawy. Wartość napięcia wyjściowego DC jest 
kontrolowana i przypadku pracy PFC, przy 
przekroczeniu górnej granicy nastawy, wartość 
prądu AC jest zmniejszana [6]. W przypadku 
zmniejszenia napięcia DC, poniżej dolnej gra-
nicy nastawy, wartość prądu AC jest zwięk-
szana. Gdy napięcie wyjściowe DC na baterii 
kondensatorów narasta powyżej zadanej warto-
ści, zmniejszana wartość prądu jest bliska zeru. 
Dalsze zwiększanie napięcia wyjściowego po-
woduje zmianę kierunku przepływającego 

prądu, energia jest oddawana do sieci zasilają-
cej. 

4. Badania przekształtnika AC/DC 

Badania wykonano dla różnych wartości napięć 
AC i DC oraz dla różnych wartości obciążenia 
rezystancyjnego po stronie DC. Przedstawione 
oscylogramy zarejestrowano oscyloskopem 
typu TDS420A z sondami różnicowymi typu 
P5205 i P5210 do pomiaru napięcia i sondą 
prądową TCP202 (Tektronix).  

a) 

 
b) 

 
Rys. 3. Przekształtnik przy obciążeniu 50Ω.  
a) zablokowana modulacja tranzystorów,  
b) modulacja PFC. (Dławiki 2x3,0mH/25A, 
kondensator wyjściowy DC 1mF, Ch1 – napię-
cie DC, Ch2 – prąd DC, Ch3 - napięcie AC, 
Ch4 - prąd AC) 

 
Przekształtnik w trybie korekcji współczynnika 
mocy generuje sinusoidalny przebieg prądu po-
bieranego z sieci AC, przy zachowaniu regula-
cji napięcia i prądu wyjściowego (rys.3). 
Podobne, poprawne zachowanie się prze-
kształtnika występuje dla zmiany obciążenia  
i napięcia wyjściowego (rys. 4).  
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a) 

 
b) 

 
Rys. 4. Przebiegi dla przekształtnika z różnymi 
obciążeniami 
a) obciążenie 125Ω, napięcie DC 500V;  
b) obciążenie 200Ω, napięcie DC 600V (Dła-
wiki 2x0,75mH/15A, C2=1mF, Ch.1-napięcie 
wyjściowe DC, Ch.2-prąd DC, Ch.3-napięcie 
AC, Ch.4-prąd AC). 
 

W trybie pracy przekształtnika AC/DC - zwrotu 
energii do sieci zasilającej (rys. 5), na zaciski 
wyjściowe DC zostało podłączone zewnętrzne, 
izolowane galwanicznie w stosunku do napięcia 
sieciowego, napięcie DC.  

a) 

 
 

b) 

 
Rys. 5. Przekształtnik AC/DC podczas zwrotu 
energii do sieci zasilającej AC 
a) stan równowagi pomiędzy wartością ze-
wnętrznego napięcia DC, a wartością genero-
wanego napięcia DC; b) podczas oddawania 
energii do sieci zasilającej. (Dławiki 
2x0,75mH/15A, C2=1mF, Ch1 – napięcie DC, 
Ch3 - napięcie AC, Ch4 - prąd AC)  
 

Na wszystkich oscylogramach zachowano ten 
sam kierunek prądu – wypływający ze źródła 
AC. Zmiana tego kierunku (rys. 5b) świadczy 
o zwrocie energii do sieci zasilającej. Kształt 
oddawanego prądu ma charakter sinusoidalny. 
Pomiar dla różnych wartości napięć AC i DC 
wykazały podobne zachowanie się przekształt-
nika. 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzone prace potwierdziły funkcjo-
nalność mostkowego przekształtnika AC/DC 
typu boost w zakresie regulacji przebiegu wyj-
ściowego, korekcji współczynnika mocy oraz 
dwukierunkowego przepływu energii. Prze-
kształtnik bardzo łatwo przechodzi z trybu 
pracy, w którym pobiera sinusoidalny prąd  
z sieci AC do trybu oddawania energii do sieci 
AC, także zachowując sinusoidalny kształtu 
prądu. Z punktu widzenia sieci zasilającej jest 
to więc idealny odbiornik i idealne źródło ener-
gii.  
Zakres zastosowań przekształtnika to przede 
wszystkim: 
− aktywny prostownik do zasilania urządzeń 

elektrycznych; 
− współpraca z odnawialnymi źródłami ener-

gii, o zmiennych w czasie parametrach 
elektrycznych (np. turbiny wiatrowe, sys-
temy fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe), 
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przy zapewnieniu transferu energii do pu-
blicznej sieci zasilającej; 

− współpraca z przekształtnikami częstotliwo-
ści do regulacji prędkości obrotowej silni-
ków asynchronicznych, zwłaszcza w warun-
kach hamowania przy dużym obciążeniu 
momentem bezwładności. 

Duża różnorodność przekształtników AC/DC 
jest wciąż rozszerzana przez nowe rozwiązania 
[5-7], które związane są z nowymi potrzebami, 
np. koncepcją odbioru energii z samochodów 
elektrycznych (Vehicle-2-Grid, V2G) czy też 
rozwojem magazynów energii elektrycznej. 
Mimo to, przedstawiony przekształtnik most-
kowy typu boost, dzięki swoim zaletom, 
a zwłaszcza prostocie konstrukcji, może być 
podstawowym układem przeznaczonym do tych 
zastosowań. 
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