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WIRTUALNY PUNKT SYNCHRONIZACJI W UKŁADACH 

STEROWANIA TRÓJFAZOWYMI MOSTKAMI TYRYSTOROWYMI  
 

VIRTUAL SYNCHRONIZATION POINT IN CONTROL CIRCUIT OF THREE-
PHASE SCR BRIDGE RECTIFIER 

 
Streszczenie: W układach zasilaczy spawalniczych, gdzie elementami regulacyjnymi są tyrystory, gdy ważna 

jest stałość parametrów i dokładność regulacji parametrów wyjściowych, dużego znaczenia nabiera precyzyjne 

wykrywanie momentów przejść przez zero odpowiednich napięć fazowych linii zasilającej. W przypadku, gdy 

mamy do czynienia ze sztywną siecią zasilającą i sinusoidalnymi przebiegami napięć zasilających, detekcja 

przejść przez zero napięć fazowych nie stwarza większych problemów. Inaczej jest w przypadku sieci zasila-

jącej, gdzie przebiegi napięć fazowych są silnie odkształcone i gdy komutacja mostka tyrystorowego od-

kształca w widoczny sposób przebiegi napięcia zasilającego. Taką sytuację mamy w przypadku, gdy mostek 

tyrystorowy jest zasilany z agregatu prądotwórczego. W artykule opisano cyfrowy układ sterowania trójfazo-

wego sześciopulsowego mostka tyrystorowego o mocy 20kW z zastosowaniem wirtualnego punktu synchroni-

zacji. Opisywany układ sprawdzono w urządzeniu spawalniczym o prądzie wyjściowym 500A, zasilanym  

z agregatu prądotwórczego o mocy wyjściowej 13,2kW. Pomimo znacznego odkształcenia napięcia zasilają-

cego, układ nadal pracował poprawnie. W artykule przedstawiono oscylogramy napięcia wyjściowego dla ty-

powych układów sterowania i układu z zastosowaniem wirtualnego punktu synchronizacji przy odkształconym 

napięciu zasilającym. 
 
Abstract: In welding power systems with thyristor regulatory elements where stability and accuracy of the 

control of output parameters play a key role it becomes important to precisely detect moments of zero crossing 

in adequate phase voltage of power line. When we have strong mains with sinusoidal voltage waveforms, zero 

crossing detection of phase voltages is simple. It is different in the case of mains phase voltage waveforms 

which are deformed and when switching thyristor bridge visibly deformed voltage waveforms. Such a situa-

tion we have where the thyristor bridge is powered by generator. The article describes the digital control 

system of 20kW three-phase, 6-pulse thyristor bridge using virtual synchronization point. The system was 

tested in the welding machine with 500A of output current, powered by generator with output power of 13.2 

kW. Despite a significant deformation voltage supply, system still worked correctly. The article presents the 

output voltage waveforms for typical control systems and a system using virtual synchronization with the 

deformed point power supply. 
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1. Wstęp 

Od jakości energii elektrycznej zależy po-

prawna praca zasilanych urządzeń elektrycz-

nych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których 

urządzenia muszą pracować w bardzo złych wa-

runkach. Mówiąc o złych warunkach mamy za-

równo na myśli warunki otoczenia, jak i wa-

runki zasilania, czyli jakość energii elektrycz-

nej. Oprócz ciągłości zasilania, bardzo ważne są 

takie parametry zasilania jak: częstotliwość, 

wartość skuteczna napięcia zasilającego, a także 

jak mocno przebieg napięcia w sieci odbiega od 

sinusoidy. Względnie duża impedancja we-

wnętrzna obwodu zasilającego może być przy-

czyną powstawania odkształceń przebiegu na- 

 
 

pięcia powodowanego przez samo urządzenie 

zasilane. Między innymi takimi urządzeniami, 

których poprawna praca zależy od jakości ener-

gii elektrycznej, są stabilizowane zasilacze ty-

rystorowe. Przykładem takiego urządzenia jest 

urządzenie spawalnicze i takie urządzenie bę-

dzie rozpatrywane w tym artykule. 

2. Proces spawania 

Obecnie najczęściej stosowaną metodą spawa-

nia jest spawanie łukowe. W łuku elektrycznym 

zachodzi przemiana energii elektrycznej  

w energię cieplną. Łuk elektryczny o małym 

napięciu (20-40 V, 30-1000 A) jarzący się po-
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między końcem elektrody a płaską powie-

rzchnią stanowi wydajne źródło ciepła [1]. Te-

chnika spawania blach, rur, konstrukcji stalo-

wych jest realizowana różnymi metodami. Jed-

ną z metod spawania jest metoda MIG/MAG. 

Jest to bardzo popularna metoda spawania. 

Obecnie, jeśli chodzi o połączenia spawane jest 

to metoda, którą przemysł stosuje najchętniej 

[4, 5].  

 

Rys. 1. Metoda MIG/MAG [2] 
 

W tym miejscu potrzebne jest wyjaśnienie. Pro-

ces i metoda spawania mają istotny wpływ na 

wymagane parametry urządzenia spawalni-

czego. Układ sterowania mostkiem tyrystoro-

wym powinien zapewnić takie nachylenie cha-

rakterystyki wyjściowej U2 = f(I2), przy której 

urządzenie będzie miało najlepsze własności 

spawalnicze. Najlepsze właściwości spawalni-

cze osiąga się, gdy charakterystyka zewnętrzna 

zasilacza jest opisana krzywą 2 (patrz rys. 2).  
 

 

Rys. 2. Wpływ kształtu charakterystyki ze-

wnętrznej źródła zasilania na czułość samore-

gulacji; 1, 2 – charakterystyki zewnętrzne zasi-

lacza, 3, 4-charakterystyki statyczne łuku przy 

różnych jego długościach [3] 

 

Od stabilnej pracy tyrystorowego układu zasi-

lania zależy przebieg procesu spawania, a tym 

samym, jakość wykonywanych połączeń spa-

wanych.  

 

3. Urządzenia spawalnicze 

Coraz częściej diodowe i tyrystorowe urządze-

nia spawalnicze zastępowane są inwertorowymi 

(z wewnętrzną przemianą częstotliwości). Jed-

nak, jeśli chodzi o niezawodność i odporność na 

warunki zewnętrzne, to jednak nadal przewagę 

mają te pierwsze urządzenia. 

 
Rys. 3. Typowe profesjonalne tyrystorowe urzą-

dzenie spawalnicze spawające metodą MIG/-

MAG [2] 
 

Na rysunku 3 pokazano przykładowe tyrysto-

rowe urządzenie spawalnicze umożliwiające 

spawanie prądem maksymalnym o natężeniu 

500A. Na pierwszym planie widoczny jest za-

silacz łuku spawalniczego, a na nim podajnik 

drutu elektrodowego. 
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Rys. 4. Uproszczony schemat ideowo-blokowy 

tyrystorowego układu zasilania łuku spawalni-

czego 
 

Typowe profesjonalne tyrystorowe urządzenie 

spawalnicze składa się z transformatora głów-

nego, dławika, trójfazowego mostka tyrystoro-

wego, układu chłodzenia i mikroprocesorowego 

układu sterowania i układu chłodzenia. 
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Rys. 5. Schemat typowego profesjonalnego ty-

rystorowego urządzenia spawalniczego 
 

4. Układ sterowania 

Obecnie układy sterowania działające na zasa-

dzie formowania przebiegów piłokształtnych są 

zastępowane układami mikroprocesorowymi. 

Układy te za pomocą wejść analogowych  

i przetworników A/C dokonują pomiaru napię-

cia i prądu wyjściowego i na podstawie tego, 

znając wartość nastawy, obliczają kąt załącze-

nia każdego z tyrystorów. Obliczenia są wyko-

nywane najczęściej poprzez realizację algo-

rytmu regulatora PI lub PID.  Układy mikropro-

cesorowe umożliwiają uzyskanie dowolnej cha-

rakterystyki wyjściowej zasilacza. Oczywiście 

należy pamiętać, że reakcja układu na zmianę 

obciążenia nie będzie szybsza niż 3,(3) ms dla 

mostka trójfazowego sześciopulsowego i sieci 

50Hz.  

5. Detekcja przejść przez zero napięć fa-
zowych 

Niezależnie, jaki układ sterowania jest rozpatry-

wany, analogowy, czy cyfrowy, to poprawne 

działanie systemu regulacji zawsze będzie zale-

żało od precyzji, z jaką wykryte zostają mo-

menty przejść przez zero napięć fazowych.  
 

 

Rys. 6. Przebiegi napięć synchronizujących 

 

W mikroprocesorowych układach sterowania 

wygodniej jest dokonywać detekcji punktów 

przejścia sinusoidy napięcia fazowego, nie 

przez zero, lecz przez ściśle określony poziom 

napięcia. Na podstawie tych punktów jest obli-

czany moment załączenia każdego z tyrysto-

rów. Detekcja punktów synchronizacji dla nie-

zakłóconych przebiegów napięć synchronizują-

cych nie stwarza większych problemów. 

 

Rys. 7. Napięcie wyjściowe urządzenia spawal-

niczego przy prawidłowej detekcji punktów syn-

chronizacji (analogowy układ sterowania) 
 

Na rysunku 7 pokazano przebieg napięcia wyj-

ściowego urządzenia spawalniczego z analogo-

wym układem sterowania przy prawidłowo 

działającej detekcji punktów synchronizacji. 

Widać dokładnie  sześć pulsów na okres 

(20ms). Różnice w amplitudach poszczegól-

nych pulsów wynikają z niesymetrii torów 

wyzwalania tyrystorów. 

 

Rys. 8. Napięcie wyjściowe urządzenia spawal-

niczego z cyfrowym układem sterowania przy 

prawidłowej detekcji punktów synchronizacji 

W przypadku cyfrowego układu sterowania 

można z większą precyzją sterować poszcze-

gólnymi torami wyzwalania tyrystorów. Można 

synchronizować pracę układu na podstawie 
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detekcji punktów synchronizacji tylko dla 

jednej fazy, zaś położenia pozostałych punktów 

wyznaczać analitycznie. 

 

Rys. 9. Przebieg odkształconego napięcia syn-

chronizującego 

Dla przebiegu napięcia synchronizującego,  

z rysunku 9, detekcja punktów synchronizacji 

staje się problematyczna. W tym przypadku 

urządzenie spawalnicze zostało zasilone z agre-

gatu prądotwórczego Vantage 400 o mocy 13,2 

kW. Widać, że w jednym okresie napięcia 

układ może wykrywać dwa lub więcej punktów 

synchronizacji. Odkształcenie przebiegu napię-

cia, w tym przypadku, powoduje samo urządze-

nie zasilane. Na oscylogramie można wyróżnić 

charakterystyczne miejsca, w których nastę-

powało załączanie poszczególnych tyrystorów. 

Odkształcenie napięcia synchronizującego bę-

dzie miało wpływ na pracę układu sterowania 

tyrystorami. W takim przypadku praca układu 

sterowania będzie zakłócona. 

 

Rys. 10. Napięcie wyjściowe urządzenia spa-

walniczego przy nieprawidłowej detekcji punk-

tów synchronizacji (cyfrowy układ sterowania) 

Tyrystory będą załączane w przypadkowych 

momentach, lub część tyrystorów nie będzie 

pracować z powodu błędnej detekcji punktów 

synchronizacji. Dla przebiegu odkształconego 

napięcia synchronizującego pokazanego na ry-

sunku 9, napięcie wyjściowe urządzenia spa-

walniczego ma przebieg, jak na rysunku 9.   

6. Układ sterowania mostkiem tyrysto-
rowym z wirtualnym punktem synchro-
nizacji  

Aby uniezależnić się od błędnej detekcji punk-

tów synchronizacji, dla odkształconych napięć 

fazowych, wprowadzono wirtualny punkt syn-

chronizacji. Idea tego rozwiązania polega na 

sterowaniu załączaniem tyrystorów poprzez ko-

rygowanie położenia w czasie punktu załącza-

nia tyrystorów na podstawie wartości uchybu 

otrzymywanego z regulatora PID. Gdy urzą-

dzenie znajduje się w stanie jałowym ustalane 

jest wstępnie położenie punktu załączenia tyry-

storów z uwzględnieniem rzeczywistych punk-

tów synchronizacji. 
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Rys. 11. Schemat blokowy programu sterują-

cego mostkiem tyrystorowym 
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Rys. 12. Odkształcone napięcie synchronizujące 

i napięcie wyjściowe urządzenia spawalniczego 

przy nieprawidłowej detekcji punktów synchro-

nizacji  

 

Rys. 13. Odkształcone napięcie synchronizujące 

i napięcie wyjściowe urządzenia spawalniczego 

dla układu z wirtualnym punktem synchroniza-

cji 

Na rysunku 11 podano algorytm blokowy pro-

gramu sterującego mostkiem tyrystorowym  

z wirtualnym punktem synchronizacji. Na ry-

sunku 12 pokazano przebieg napięcia wyjścio-

wego urządzenia spawalniczego zasilanego  

z agregatu prądotwórczego z detekcją punktów 

synchronizacji przy odkształconym przebiegu 

napięcia synchronizującego. Na rysunku 13 po-

kazano przebieg napięcia wyjściowego urzą-

dzenia spawalniczego przy odkształconym na-

pięciu synchronizującym z wykorzystaniem 

wirtualnego punktu synchronizacji. Widać na 

tym rysunku, że odkształcenie przebiegu syn-

chronizującego, w tym przypadku, nie ma 

wpływu na poprawną pracę układu sterowania 

mostkiem tyrystorowym. Przeprowadzono ba-

dania zachowania się układu dla różnych prą-

dów spawania. Należy pamiętać, że badano 

urządzenie spawalnicze o mocy 20kW podłą-

czone do generatora prądotwórczego o mocy 

13,2kW. Przy maksymalnym prądzie spawania 

napięcie wyjściowe agregatu spadało do po-

ziomu, przy którym spawanie nie było już 

możliwe. Jednak pomimo obniżenia napięcia  

i jego znacznego odkształcenia układ stero-

wania mostkiem tyrystorowym nadal pracował 

poprawnie. 

7. Podsumowanie 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami naj-

lepszym rozwiązaniem dla układów zasilaczy 

tyrystorowych zasilanych ze źródeł o złej jako-

ści było wprowadzenie wirtualnego punktu 

synchronizacji. Urządzenie wtedy stawało się 

odporne na znaczne odkształcenie przebiegu 

napięcia zasilającego, gdzie w przypadku typo-

wych układów sterujących poprawna praca 

stawała się niemożliwa. Szczególnie jest to 

istotne w przypadku urządzeń spawalniczych, 

gdzie każde zaburzenie pracy układu zasilają-

cego ma wpływ na jakość otrzymywanych po-

łączeń spawanych. 
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