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ELEKTRONICZNA FILTRACJA PRĄDU WYPROSTOWANEGO 

 
ELECTRONIC FILTRATION OF THE DIRECT CURRENT 

 
Abstract: The circuit, which allows to reduce the current ripples rectified by the 6-pulse rectifier, was pre-

sented in this article. Usually for this purpose we can use the choke, but it makes some difficulties and in-

creases costs. In this paper we present the alternative way of the current smoothing, which uses the capacitor, 

with controlling electronic circuit, instead of choke to smooth the current. The presented simulations shows, 

that the method of the controlling of the switching on that capacitor in the direct current circuit provides effec-

tive method to reduce the higher harmonics of the rectified current. The size of the device which uses elec-

tronic filtration of the direct current, presented in this paper, is also smaller than the device with chokes. 

 

1. Wstęp 

Wyprostowany przez prostownik 6-pulsowy 

prąd zawiera szereg wyŜszych harmonicznych. 

Celem ich eliminacji do obwodu prądu stałego 

włącza się dławik. Jednak związane to jest ze 

zwiększeniem kosztów oraz gabarytu prostow-

nika. Wydaje się celowe zastosowanie, zamiast 

dławika, elektronicznie włączanego w obwód 

prądu stałego kondensatora C. Poprzez wła-

ściwy sposób załączania tego kondensatora do 

obwodu prądu stałego moŜna osiągnąć dobry 

poziom wygładzenia prądu stałego. Oprócz 

układu sterowania włączenia kondensatora C do 

obwodu prądu stałego, naleŜy przewidzieć teŜ 

małą indukcyjność L, która współpracuje z po-

jemnością C. 

2. Sposób pracy układu elektronicznej 

filtracji 

W obwodzie prądu stałego prostownika 6-pul-

sowego do wygładzania tętnień w przebiegu 

prądu stałego Io stosuje się najczęściej dławik. 

MoŜliwe jest jednak częściowe zastąpienie tego 

dławika przy pomocy pojemności oraz układu 

elektronicznego. Zostało to przedstawione na 

rysunku 1. Przedstawiony na rysunku 1 układ 

filtracji składa się z pojemności C, indukcyjno-

ści L oraz układu przełączającego D1, T1, D2, 

T2. Tranzystory tego układu są załączane przy 

pomocy układu sterowania wykorzystującego 

technikę PWM. Przełączanie następuje z duŜą 

częstotliwością fs = 70 kHz. Napięcie uC na 

kondensatorze C powiększa napięcie wyjścia 

Rys. 1. Układ prostownika 6-pulsowego z elektroniczną filtracją prądu stałego 
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mostka E = uCp w chwili, gdy jest ono małe  

i przez to daje większą wartość napięcia wyj-

ścia Uo. Wówczas następuje rozładowanie kon-

densatora C prądem iL dławika L. Prąd ten iL, 

przy pominięciu układów filtrów C2, C2d, R2d 

i Co jest w przybliŜeniu równy prądowi IF oraz 

prądowi wyjścia układu Io. Gdy napięcie wyjś-

cia mostka E jest chwilowo duŜe, wówczas na-

pięcie uC kondensatora C jest włączane szere-

gowo przeciwnie i następuje ładowanie tego 

kondensatora C prądem iL. Dzięki temu moŜli-

we jest utrzymywanie uśrednionego napięcia na 

kondensatorze uC_f na zadanym poziomie 

poz_uC. W związku z tym średni prąd prze-

pływający przez kondensator C jest równy 0. 

Podany sposób załączania kondensatora C z na-

pięciem uC szeregowo w obwód wyjścia DC 

mostka zapewnia stabilizację prądu obciąŜenia 

Io. Dzięki temu dławik L moŜe mieć małą 

wartość indukcyjności. Układ na rysunku 1 za-

wiera teŜ filtry, które zapobiegają generowaniu 

się zbytecznych pulsacji. Okazuje się, Ŝe 

zmniejszeniu tych niepotrzebnych pulsacji  

w duŜym stopniu sprzyja właściwy dobór 

kondensatora Cp na wyjściu mostka. Dobrą 

pracę uzyskiwano juŜ przy wartości tego 

 

Rys. 2. Praca układu elektronicznej filtracji  prądu stałego przy róŜnych jego wysterowaniach 

ster = (tr1, tr2), gdzie tr1 i tr2 to załączenie (1) lub wyłączenie (0) jego tranzystorów 
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kondensatora Cp = 1 nF. Opisany sposób pracy 

układu elektronicznej filtracji  prądu jest 

przedstawiony na rysunku 2. 

Przez uw oznaczono napięcie, które rozwaŜany 

układ filtracji, korzystając z napięcia uC na 

kondensatorze C, wprowadza szeregowo do 

obwodu dławika L. Dzięki temu duŜe zmiany 

napięcia ue między wyjściem mostka i napię-

ciem Uo na obciąŜeniu pojawiają się na 

dławiku L duŜo zmniejszone. Skutkuje to 

mniejszymi zmianami jego prądu iL, a co za 

tym idzie mniejszymi tętnieniami prądu 

obciąŜenia Io. W ten sposób częściowo rolę 

dławika L przejmuje kondensator C, a sam 

dławik moŜe być duŜo mniejszy. 

3. Sterowanie sposobem załączania kon-

densatora C do obwodu prądu stałego 

Zmienne stanu, zgodnie z rys. 1, są zawarte  

w wektorze x=[ia, ib, ic, uC1a, uC1b, uC1c, 

uC1da, uC1db, uC1dc, iL1a, iL1b, iL1c, iL1da, 

iL1db, iL1dc, uC2, uC2d, iL, uC, Uo, uCp]. 

Celem obliczenia pochodnych zmiennych stanu 

wykorzystuje się twierdzenie Millmana, czyli 

wzór na napięcie między dwoma węzłami. W 

ten sposób, wykorzystując gałęzie z elementami 

Rs, Ls oraz C1 oblicza się napięcie u0. Wyko-

rzystując  gałęzie z elementami C1 oraz C1d, 

R1d oblicza się następnie napięcie u00. Wiel-

kości związane z mostkiem oblicza podpro-

gram, który wykorzystuje wartości prądów 

zmiennych wpływających do mostka (iL1a, 

iL1b, iL1c) oraz napięcie na wyjściu mostka 

E = uCp. Mając napięcia na dolnych diodach 

mostka ug0n(2,1:3), oraz napięcie na pojemno-

ściach C1 i układach RL1d, L1d oblicza się, 

przy pomocy twierdzenia Millmana, napięcie 

u000. Mając prądy i_prost, Io, iC2d oraz iL,  

z oczka Cp, Co, C2 oblicza się prąd iF. Suma 

napięć w tym oczku musi być równa zeru. Obli-

czając prąd iF realizuje się to w sposób samo-

naprawiający ewentualne błędne niezerowe 

wartości tej sumy napięć, związane z zaokrą-

gleniami numerycznymi. Układ rozpatrywanej 

filtracji jest uwzględniony na dwa moŜliwe do 

wyboru sposoby. Sposób uproszczony polega 

na bezpośrednim zastosowaniu wzorów poda-

nych na rys. 2 w zaleŜności od wysterowania 

tranzystorów ster = (st_tr(1), st_tr(2)). Sposób 

dokładny polega na wykorzystaniu podpro-

gramu, który w tym celu wykorzystuje charak-

terystyki diód i tranzystorów przy danych wej-

ściowych w postaci prądu wpływającego iL  

i napięcia na kondensatorze uC. 

 

Rys. 3. Układ sterowania do określenia stanów załączenia tranzystorów układu z rys. 1 (st_tr(1:2)) 

techniką PWM 
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Sposób sterowania tranzystorami układu filtra-

cji elektronicznej jest przedstawiony na rys. 3. 

Przedstawione na tym rysunku układy RL 

stanowią filtry dolnoprzepustowe. Zadaje się 

średni poziom napięcia na kondensatorze 

poz_uC tak, aby był większy od maksymalnego 

wahania napięcia wyjściowego z mostka E. 

Podczas pracy układu filtracji napięcie na kon-

densatorze uC zmienia się wokół tego poziomu 

poz_uC, chcąc wyrównać zmiany napięcia wyj-

ściowego z mostka E. Przy pomocy filtru obli-

czana jest teŜ średnia wartość prądu obciąŜenia 
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Rys. 4. Prąd obciąŜenia Io oraz napięcie na kondensatorze uC przy obciąŜeniu Ro = 20 Ω i przy 

włączeniu układu sterowania przy 0,01 s 
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Rys. 5. Prądy sieci przy Ro = 20 Ω i przy włączeniu sterowania przy 0,01 s (odpowiadają rys. 4) 
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Io_f. Działanie układu sterowania polega na 

utrzymywaniu prądu iF_f (prądu iF po odfil-

trowaniu pulsacji związanych z przełączaniem 

PWM) na poziomie Io_f. MoŜliwe teŜ jest 

utrzymywanie na poziomie Io_f samego prądu 

Io, lecz w tym przypadku działanie układu jest 

mniej efektywne. Parametry układu określają 

znamionowe jego obciąŜenie na Ro = 50 Ω. 

Tym niemniej jego działanie wygładzające 

prądu Io utrzymuje się w szerszym zakresie 

prądów obciąŜenia. 

4. Symulacje pracy układu wygładzacza 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono działanie 

układu przy obciąŜeniu Ro = 20 Ω. 

5. Wnioski 

Przedstawione symulacje wskazują na efek-

tywną pracę układu elektronicznej filtracji 

prądu stałego. Po załączeniu tego układu waha-

nia prądu wyprostowanego (rys. 4) są duŜo 

mniejsze. RównieŜ prąd pobierany z sieci wy-

kazuje mniejszy udział wyŜszych harmonicz-

nych. Zarówno mniejsze gabaryty układu jak  

i jego mniejsze koszty wskazują na celowość 

jego stosowania w układach prostowniczych. 
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