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RACJONALNE PRZETWARZANIE NAPIĘCIA - CZY BUDOWAĆ 

UKŁADY 24-PULSOWE? 
 

RATIONAL VOLTAGE TRANSFORMATION – TWELVE OR TWENTY-FOUR 
PULSES? 

 
Streszczenie: W różnych układach zasilania, przykładowo w trakcji kolejowej i miejskiej w Polsce, wyko-
rzystuje się napięcie stałe powstałe wskutek przetwarzania napięcia sinusoidalnego przemiennego sieci ele-
ktroenergetycznej. Zachodzi pytanie, jaki układ przetwarzania dobrać jako najefektywniejszy z technicznego  
i ekonomicznego punktu widzenia. W artykule porównano przetwarzania 12- i 24-pulsowe przy różnych war-
iantach zasilania oraz podano argumenty przemawiające za ograniczeniem się do przetwarzania 12-pulsowego. 
  

Abstract: Different supply systems, e.g. railway and city traction in Poland, utilize dc voltage produced by 
rectification of power grid tree-phase sinusoidal voltage. The question arises, what type of transformation cir-
cuit will be most effective from technical and economical point of view. Twelve and twenty-four pulse systems 
operating under diverse suppply conditions have been compared in the paper. The rationality of applying 
twelve-pulse system to the exclusion of twenty-four pulse system has been argued.  
 

Słowa kluczowe: transformator wielouzwojeniowy, zespół prostownikowy, układy przetwarzania napięcia 

wielopulsowe  
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1. Wstęp 

Układy przetwarzania energii prądu przemien-
nego na prąd stały, złożone z transformatorów  
i zespołów prostownikowych, należy rozpatry-
wać z jednej strony z punktu widzenia jakości 
energii prądu stałego i oddziaływania układu 
transformacji na sieć zasilającą, z drugiej stro-
ny zaś trzeba wziąć pod uwagę kwestie ekono-
miczne. Innymi słowy pytanie jest takie: czy 
opłaca się inwestować w bardziej skompliko-
wany układ transformacji, zapewniający skła-
dową zmienną teoretycznie o mniejszej ampli-
tudzie (np. układ 24-pulsowy zamiast 12-pul-
sowego)? Wizja mniejszych pulsacji napięcia 
po wyprostowaniu jest kusząca – w układach  
z silnikami trakcyjnymi zapewniłoby to np. 
mniejsze pulsacje momentu elektromagnety-
cznego silników. Wyższe harmoniczne w na-
pięciu wyprostowanym będą zawsze, a ich roz-
kład jest pochodną konfiguracji układu prze-
twarzania (liczba faz, układ połączeń transfor-
matora, połączenie zespołów prostownikowych, 
dławiki): dla układu 6-pulsowego powinna to 
być głównie harmoniczna rzędu 6, dla 12-pul-
sowego rzędu 12 itd. Te harmoniczne przeno-
szą się rzecz jasna na sieć zasilającą i ujawniają 
w prądzie zasilającym układy prostownikowe,  

 
 

przy czym są to zawsze harmoniczne rzędu n-1 
i n+1, gdzie n – rząd harmonicznej głównej  
w napięciu wyprostowanym (czyli dla układu 
12-pulsowego byłaby to harmoniczna 11 i 13 
itd.). Wyższe harmoniczne prądu zasilania 
powodują dodatkowe spadki napięć w sieci 
zasilającej, co z kolei wpływa natychmiast na 
odkształcenie napięcia sieci. Inaczej mówiąc, 
układ transformujący napięcie przemienne na 
stałe z samej swojej istoty działania deformuje 
napięcie sieci, nie można więc zakładać, że 
transformatory prostownikowe są zasilane 
napięciem idealnie sinusoidalnym (oczywiście 
na napięcie to wpływają również inne czynniki 
i odbiory). Jakość napięcia zasilania można 
ocenić poprzez współczynnik THD, ale na 
pracę układów przekształcania napięcia ma 
również wpływ kształt napięcia zasilania [1,6]. 
Zastosowanie układu 24-pulsowego w miejsce 
12-pulsowego wymaga bardziej skomplikowa-
nego układu przetwarzania, np. dwóch iden-
tycznych transformatorów 6-fazowych i dwóch 
zespołów prostownikowych lub też dedykowa-
nego układu transformatora 12-fazowego z od-
powiednim układem prostownikowym. W każ-
dym przypadku koszty instalacji wzrosną co 
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najmniej o kilkadziesiąt procent. Analiza wzro-
stu gabarytów i masy transformatorów w róż-
nych wariantach została przedstawiona np.  
w pracy [2], ale bez uwzględnienia jakości 
przetwarzania energii wynikającej z wpływu 
napięcia sieci zasilającej.  

 

2.  Przedmiot analizy – układy prostowni-
kowe 

Analizie poddano pracę dwóch systemów pro-
stownikowych (rys.1): 
– 12-pulsowego, zbudowanego na bazie trans-

formatora sześciofazowego, z jednym uzwo-
jeniem wtórnym połączonym w gwiazdę,  
a drugim w trójkąt (układ Yyd), każde uz-
wojenie wtórne pracuje na oddzielny sześ-
ciodiodowy mostek prostownikowy, przy 
czym mostki połączone mogą być  równo-
legle lub szeregowo, 

– 24-pulsowego, złożonego z dwóch identycz-
nych układów jak wyżej, przy czym napięcia 
stron pierwotnych są przesunięte ze względu 
na połączenie uzwojeń w zygzak (układ 
2(YZyd)), zaś układy prostownikowe każ-
dego z transformatorów mogą być połączone 
szeregowo bądź równolegle. Napięcia fa-
zowe stron wtórnych są przesunięte kolejno 
o kąty 15º, 15º, 15º, 15º, 15º itd. [4]. 

 
Obliczenia były prowadzone przy obciążeniu 
kolejnych układów tą samą mocą prądu stałego 
rzędu kilku kW i zasilaniu napięciem idealnie 
sinusoidalnym lub odkształconym, przy czym 
odkształcenie napięcia zasilania określone było 
poprzez współczynnik THD równy 7,81% i wy-
nikający z obecności 5-tej i 7-harmonicznej na-
pięcia o poziomie odpowiednio 6% i 5% har-
monicznej podstawowej. Dodatkowo założono, 
że kąty fazowe 5-tej i 7-mej harmonicznej nie 
są sobie równe, rozważono różne warianty i do 
końcowych obliczeń przyjęto kilka z nich (p. 
rys.2) Analizowano zachowanie się układów w 
stanach ustalonych. Obliczono przebiegi napię-
cia wyprostowanego, prądu zasilania i spektra 
harmonicznych tych wielkości. 
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Rys. 1. Układy połączeń uzwojeń transforma-

torów: a) 6-fazowego, b) 12-fazowego 
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Rys. 2. Rozważane warianty zniekształcenia 

krzywej sinusoidy napięcia zasilania transfor-

matorów prostownikowych, kształt napięcia za-

silania przy THD=7,81% i różnych kątach fa-

zowych piątej i siódmej harmonicznej napięcia 

3.  Moc transformatorów i zużycie mate-
riałów czynnych 
Średnia wartość napięcia wyprostowanego 
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gdzie Um – amplituda napięcia międzyfazowe-
go po stronie wtórnej, , α1=π/2m, α = ωt, -α1 
≤ α ≤ α1 i m – liczba faz transformatora, zaś 
ua, ub, uc – napięcia fazowe transformatora. 
 

Wartość skuteczna prądu strony wtórnej trans-
formatora:  
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Moc obliczeniowa uzwojenia wtórnego jest 
zdefiniowana następująco:  
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gdzie P0 = U0I0 mocą prądu stałego i jest zaw-
sze niższa od mocy obliczeniowej strony wtór-
nej transformatora – p. tabela 1.  
 

Tabela 1. Moc obliczeniowa transformatorów 

Układ połą-
czeń 

m SN/P0 

Yyd 6 1,22 
2(YZyd) 12 1,76 

 

Obliczano wzrost masy transformatorów, bio-
rąc pod uwagę wyłącznie masę materiałów 
czynnych (uzwojenia, rdzeń). Masa transfor-
matora 2(YZyd) wzrasta w stosunku do masy 
transformatora Yyd o 57%. 

4. Wyniki obliczeń  

Wyniki obliczeń THD, znaczących harmonicz-
nych prądu zasilania i napięcia wyprostowa-
nego podane są w tabelach 2÷6 i na rys.3÷7. 
We wszystkich tabelach i na rysunkach użyto 
następujących oznaczeń: 
warianty zasilania: a – zasilanie czysto sinusoi-
dalne, b – zasilanie napięciem odkształconym, 
THD = 7,81%, harmoniczna n = 5, 6% harmo-
nicznej podstawowej, n = 7, 5% harmonicznej 
podstawowej, kąty fazowe harmonicznych od-
powiednio ϕ5 = 0° ϕ7 = 180 °, c – zawartość 
THD i harmonicznych jw., ϕ5 = 180°, 
ϕ7 = 180°; R, S, RS – wariant połączenia pros-
towników równolegle, szeregowo lub szere-
gowo-równolegle. 
 

Tabela 2. Parametry napięcia wyprostowanego 

dla układu 12-pulsowego  

Wartość harmonicznej w % 
składowej stałej 

Układ 
prostowniko
wy, wariant 

zasilania 

THD 
w % 

6 12 18 24 

a 1,99 0,06 1,82 0,01 0,65 
b 7,12 6,84 1,77 0,36 0,56 

R 

c 2,50 1,56 1,67 0,60 0,59 
S a 1,36 0,05 1,09 0,04 0,69 

b 7,09 6,96 1,09 0,12 0,68  
c 1,47 0,72 0,74 0,78 0,07 

 
 

 

Tabela 3. Parametry prądu zasilania dla ukła-

du 12-pulsowego 

Wartość harmonicznej w % 
podstawowej harmonicznej 

Układ 
prostow-
nikowy, 
wariant 

zasilania 

THD 
w % 

5 7 11 13 17 19 

a 4,93 0,08 0,05 3,71 2,72 0,03 0,03 
b 7,92 6,12 1,20 3,60 2,62 0,79 0,68 R 
c 12,83 9,83 6,34 3,73 2,70 1,53 1,24 
a 8,93 0,14 0,09 6,79 4,75 0,1 0,09 
b 9,37 2,91 2,91 6,77 4,76 0,16 0,18 S 
c 9,46 4,38 4,00 5,48 3,40 2,62 2,12 

 

Tabela 4. Parametry napięcia wyprostowanego 

dla układu 24-pulsowego  

Wartość harmonicznej w % 
składowej stałej 

Układ 
prostow-
nikowy, 
wariant 

zasilania 

THD 
w % 

6 12 18 24 

a 0,34 0,11 0,07 0,11 0,29 
b 8,04 8,03 0,05 0,17 0,24 R 
c 1,08 0,94 0,42 0,29 0,09 
a 0,71 0,19 0,26 0,11 0,59 
b 8,21 8,18 0,26 0,03 0,57 

S
R 

c 1,26 1,13 0,19 0,15 0,09 
 

Tabela 5. Wzrost strat mocy w transformatorze 

w stosunku do transformatora pracującego bez 

prostownika 

Układ prostowni-
kowy, wariant 

zasilania 

∆PFe 
w % 

∆PCu 
w % 

a 35,2 0,00 
b 167,1 -7,8 R 
c 42,7 131,3 
a 84,8 0,0 
b 215,8 -11,1 SR 
c 28,0 -16,4 

 

Tabela 6. Parametry prądu zasilania układu 

24-pulsowego 

Wartość harmonicznej w % 
podstawowej harmonicznej 

Układ 
prostow-
nikowy, 
wariant 

zasilania 

THD 
w % 

5 7 11 13 17 19 

a 3,89 1,96 1,34 0,50 0,39 0,47 0,42 R 
b 8,05 7,48 1,02 0,47 0,35 0,73 0,68 
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 c 11,72 8,93 7,10 1,45 1,62 0,88 0,66 
a 1,55 0,08 0,23 1,09 0,81 0,19 0,12 
b 5,46 4,30 3,01 1,10 0,82 0,17 0,08 SR 
c 7,00 5,19 4,56 0,72 0,34 0,37 0,29 

 
a) 

 
b) 

 

Rys. 3. Porównanie parametrów napięcia wyp-

rostowanego dla układu a) 12 pulsowego i b) 

24-pulsowego przy różnych wariantach napię-

cia zasilania i połączenia układu prostowni-

kowego  
 

W układzie 12-pulsowym poprawna praca wy-
stępuje jedynie przy zasilaniu czysto sinuso-
idalnym, odkształcenie napięcia zasilania po-
woduje nie tylko wzrost całkowitego THD  
w napięciu wyprostowanym, ale przede wszyst-
kim pojawienie się przeważającej harmonicznej 
rzędu 6 w tym napięciu przy najbardziej nieko-
rzystnym wariancie napięcia zasilania. 
Obserwując zawartość harmonicznych w na-
pięciu wyprostowanym dla układu 24-pulso-
wego należy odnotować, że 24 harmoniczna 
jest przeważająca tylko przy zasilaniu czysto 
sinusoidalnym. Układ 2(YZyd) pracuje prawi-
dłowo zarówno przy połączeniu równoległym, 
jak i szeregowo równoległym prostowników 
(rys.3b), przy czym tętnienie napięcia wypro-
stowanego jest niewielkie (THD niższe od 1%). 
Odkształcenie napięcia zasilania, wg wartości 

przyjętych powyżej, powoduje, że harmoniczna 
rzędu 6 jest kilkudziesięciokrotnie wyższa od 
24-tej, co oznacza, że układ pracuje jako sze-
ściopulsowy. Najbardziej spektakularny efekt 
działania odkształconego napięcia zasilania po-
kazano na rys. 5.  
 

a) 

 
b) 

 

Rys. 4. Porównanie parametrów prądu zasila-

nia dla układu a) 12-pulsowego i b) 24-pulso-

wego przy różnych wariantach napięcia zasila-

nia i połączenia układu prostownikowego  
 

a) 

 
b) 

 

Rys. 5. Przebieg napięcia wyprostowanego dla 

transformatora 2(YZyd), a) połączenie prostow-
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ników równoległe : b) połączenie prostowników 

szeregowo-równoległe; linie czarne – zasilanie 

sinusoidalne, linie szare - zasilanie napięciem 

odkształconym, ϕ5=0°, ϕ7=180° 

 

Rys. 6. Napięcia międzyfazowe jednego uzwoje-

nia strony wtórnej transformatora (linie czarne 

ciągłe) na tle przebiegu napięcia wyprostowa-

nego (linia szara) – zasilanie napięciem sinu-

soidalnym (linia kreskowana) 

 

Rys. 7. Napięcia międzyfazowe jednego uzwo-

jenia strony wtórnej transformatora (linie czar-

ne ciągłe) na tle przebiegu napięcia wyprosto-

wanego(linia szara) – zasilanie napięciem od-

kształconym (linia kreskowana), THD=7,81%, 

n=5, 6% składowej podstawowej, ϕ5=0°, 

 n=7,5% składowej podstawowej,   ϕ7=180°   

Straty mocy w samym transformatorze wzra-
stają od kilkudziesięciu do ponad 200% w sto-
sunku do transformatora pracującego bez 
układu prostownikowego, tym samym spada też 
sprawność przetwarzania energii. Zmniejszenie 
strat samego transformatora jest możliwe przy 
zastosowaniu dławików katodowych, ale dła-
wiki nie wpływają znacząco na zmianę kształtu 
napięcia wyprostowanego [7]. 

5.  Badania eksperymentalne 

Badania prowadzone były na specjalnie zapro-
jektowanych i zbudowanych modelach trans-
formatorów o mocy 10 kV·A (dla indukcji w 
rdzeniu równej 1,44 T dla wszystkich modeli). 
Pomiary prowadzone były przy pomocy oscylo-

skopu cyfrowego firmy Tektronix model 
TDS406A, o częstotliwości próbkowania 
100 MS/s. Układy prostownikowe z transfor-
matorami Yyd i 2(YZyd) były obciążane ma-
szyną prądu stałego, a pobierana moc była 
stała. Badania przeprowadzono dla zasilania 
symetrycznego oraz wprowadzając 2% asyme-
trię napięcia zasilania, odkształcenie napięcia 
sieci wynosiło THD 3,5% (specyfika zasilania 
laboratorium). Wyniki zamieszczono w tabeli 7 
i na rys. 8 i 9. 
  

Tabela 7. Zawartość wyższych harmonicznych 

w napięciu wyjściowym i prądzie zasilania  

w zależności od układu prostującego i para-

metrów zasilania – wyniki pomiarów 

Yyd 2(YZyd) Yyd 2(YZyd) 
THD napięcia wypro-

stowanego w % 
THD prądu zasilania w 

% 
2,41% 2,41% 6,96% 3,96% 

 

 
Rys. 8. Harmoniczne napięcia wyprostowanego 

w % harmonicznej podstawowej– układ Yyd 

zaznaczono kolorem szarym, 2(YZyd) czarnym. 

Wyniki pomiarów przy THD napięcia zasilania 

na poziomie 3,5% 

 
Rys. 9. Harmoniczne prądu zasilania w % har-

monicznej podstawowej– układ Yyd zaznaczono 

kolorem szarym, 2(YZyd) czarnym. Wyniki po-

miarów przy THD napięcia zasilania na po-

ziomie 3,5% 

Układ 24-pulsowy odznacza się pulsacją napię-
cia wyprostowanego wyższą niż układ 12-pul-

[%] 

[%] 
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sowy, przy zasilaniu w obu wypadkach napię-
ciem odkształconym. Wprowadzenie asymetrii 
napięcia zasilania pogarsza już ten parametr 
tylko nieznacznie, co najwyżej o ułamki punk-
tów procentowych. Z przebiegów napięcia wy-
prostowanego i wyliczonego spektrum harmo-
nicznych tego napięcia wynika również jedno-
znacznie przeważający udział składowej 6-pul-
sowej w napięciu wyprostowanym, niezależnie 
od układu transformacji (12 czy 24 pulsy).  

6. Podsumowanie 

Zastosowanie transformatora prostownikowego 
12-fazowego zbudowanego na bazie 2 iden-
tycznych transformatorów 6-fazowych (układ 
2(YZyd)) ma skutkować zwiększeniem liczby 
pulsów w napięciu wyprostowanym przy jed-
noczesnym zmniejszeniu ich amplitudy, czyli 
poza składową stałą główną rolę powinna od-
grywać harmoniczna napięcia n = 24. Teore-
tycznie, porównując pracę takiego układu  
z układem prostownikowym 12-pulsowym 
(zbudowanym na bazie transformatora 6-fazo-
wego Yyd), pulsacje napięcia wyprostowanego 
powinny mieć dwukrotnie większą częstotli-
wość przy zmniejszonej amplitudzie. W arty-
kule przeanalizowano pracę obu tych układów 
przy różnych wariantach napięcia zasilania  
i połączenia mostków diodowych. Analizowane 
napięcie odkształcone charakteryzowało się 
współczynnikiem THD=7,81%, zawartością 
harmonicznych rzędu 5 i 7 na poziomie odpo-
wiednio 6 i 5% i różnymi kątami fazowymi 
tych harmonicznych (różne kształty fali napię-
cia zasilającego). Analiza była prowadzona na 
drodze teoretycznej (symulacje komputerowe)  
i weryfikowana doświadczalnie. Wykazano, że 
niezależnie od połączenia prostowników, od-
kształcenie napięcia zasilania skutkuje: 
– wzrostem THD napięcia wyprostowanego 
– wzrostem THD prądu zasilania 
– zmianą częstotliwości „wiodącej” pulsacji 

napięcia wyprostowanego, układy zarówno 
12-, jak i 24-pulsowy zaczynają pracować 
jak układ 6-pulsowy. 

Jeżeli obciążone układy transformacji ac/dc 
przy zasilaniu napięciem odkształconym w zna-
cznym stopniu tracą swoje właściwości, to 
instalacja układu 24-pulsowego zamiast 12-pul-
sowego staje się co najmniej dyskusyjna z te-
chnicznego punktu widzenia. Z ekonomicznego 
punktu widzenia zaś koszty inwestycyjne są  
o kilkadziesiąt procent wyższe, natomiast  

w trakcie eksploatacji sprawność transformato-
ra 2(YZyd) jest o kilka-kilkanaście procent niż-
sza. 
Reasumując, autorzy uważają, że podwyższa-
nie liczby pulsów układów przekształtniko-
wych zbudowanych z wielofazowych trans-
formatorów i mostków prostownikowych nies-
terowanych nie znajduje technicznego, ani 
ekonomicznego uzasadnienia w realnych wa-
runkach zasilania. 
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