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Hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomow y  
– badania symulacyjne  

 
Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z hybrydowymi asymetrycznymi przekształtnikami wielopoziomowymi. Przekształt-
niki wielopoziomowe pracują przy relatywnie wysokich napięciach i dużych mocach oraz zmniejszają zawartość harmonicznych w napięciu wyjścio-
wym. Przekształtnik hybrydowy, przy tej samej liczbie zaworów energoelektronicznych co w innych topologiach przekształtników wielopoziomowych, 
umożliwia wytworzenie napięć o większej liczbie poziomów. W artykule omówiono budowę przekształtnika hybrydowego, przeanalizowano wpływ 
wartości napięć obwodów pośredniczących na jego pracę i sterowanie. Przedstawiono model symulacyjny przekształtnika, wyniki badań napędu  
z silnikiem klatkowym oraz opisano zagadnienia wstępnego ładowania i stabilizacji napięć obwodów pośredniczących. 
Słowa kluczowe : Hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomowy, przekształtnik średniego napięcia, napęd z silnikiem klatkowym. 
  
Abstract. The hybrid asymmetric multilevel converters are presented in the paper. Multilevel converters are predestinated for medium voltage and 
high power ensuring limited output voltage harmonic distortion and smaller du/dt. Compared to other typical multilevel topologies the hybrid 
converter, thanks to its special construction and certain DC voltage values, gives increased number of output voltage levels with the same number of 
power electronic switches. The paper presents topology of hybrid asymmetric multilevel converter and influence of DC voltages on operation and 
control of the converter. The proper operation of the converter feeding a squirrel cage induction motor and its simulation model are presented in the 
paper. Moreover it includes simulation results of charging all DC capacitors in the converter and describes problem of DC voltage balancing. 
Keywords : Hybrid asymmetric multilevel converter, Medium voltage converter, Power electronic drives. 
 
Wstęp 
 Obecnie przekształtniki wielopoziomowe są jednymi  
z najintensywniej rozwijanych działów energoelektroniki [1], 
[2], [3]. Zainteresowanie tymi przekształtnikami wynika  
z potrzeby przekształcania energii przy coraz wyższych 
napięciach, np. w napędach z silnikami klatkowymi średnie-
go napięcia z regulacją prędkości obrotowej czy układach 
poprawiających jakość energii elektrycznej. Przekształtniki 
wielopoziomowe znajdują zastosowanie w układach na 
napięcie powyżej 1000 V, tam gdzie stosowanie prze-
kształtników 2-poziomowych nie jest opłacalne lub wyko-
nalne praktycznie (ze względu na ograniczone napięcie 
blokowania zaworów). Topologie przekształtników wielopo-
ziomowych umożliwiają wykorzystanie zaworów energo-
elektronicznych o niższej klasie napięciowej, niż wynika to 
z wartości maksymalnej napięcia wyjściowego. Dodatkowo 
umożliwiają lepsze odwzorowanie napięć zadanych przy 
równoczesnej redukcji częstotliwości przełączania zawo-
rów. Wadą takich rozwiązań jest zwiększona (w stosunku 
do przekształtnika 2-poziomowego) liczba zaworów. 
 Obwody główne 5-poziomowych przekształtników 
o podstawowych topologiach przedstawiono na rysunku 1 
(dla uproszczenia pokazano jedną fazę przekształtnika). 
Ważną cechą tych przekształtników jest to, że w każdym  
z nich napięcie blokowania tranzystorów jest równe ¼UDC 
(gdzie UDC jest również wartością szczytową międzyfazo-
wego napięcia przekształtnika). Rysunek 1.a prezentuje 
przekształtnik z diodami poziomującymi, w którym obwód 
pośredniczący napięcia stałego składa się z czterech 
kondensatorów oraz występują dodatkowe diody poziomu-
jące, których napięcia wsteczne są różne i wynoszą ¼UDC, 
½UDC, ¾UDC. Ważnym problemem jest zachowanie takiego 
samego rozkładu napięć na poszczególnych kondensato-
rach obwodu pośredniczącego. Problem ten w przypadku 
przekształtników o liczbie poziomów większej niż 3 rozwią-
zuje się za pomocą transformatora wielouzwojeniowego [4]. 
W 5-poziomowym przekształtniku z kondensatorami pozio-
mującymi (rys. 1.b) występuje taka sama liczba tranzysto-
rów jak poprzednio, a zamiast diod poziomujących stosuje 
się kondensatory C1, C2, C3 na których utrzymywane są 
odpowiednio napięcia ¾UDC, ½UDC, ¼UDC. Odpowiednie 
łączenie szeregowe tych kondensatorów pozwala na 
uzyskanie pięciu poziomów napięć wyjściowych, przy czym 
większość z nich można uzyskać w sposób nadmiarowy. Ta 

cecha pozwala stabilizować napięcia poszczególnych 
kondensatorów. Kolejny przekształtnik, przedstawiony na 
rysunku 1.c, ma topologię kaskadową i jest zbudowany z 
szeregowo połączonych przekształtników mostkowych. Do 
jego budowy używa się tej samej liczby tranzystorów, przy 
czym nie wymaga on stosowania dodatkowych elementów, 
takich jak diody lub kondensatory poziomujące. Wadą 
takiego rozwiązania jest potrzeba stosowania separowa-
nych galwanicznie napięć obwodów pośredniczących. 
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Rys. 1. Podstawowe topologie przekształtników wielopoziomowych: 
a) z diodami poziomującymi, b) z kondensatorami poziomującymi,  

c) przekształtnik kaskadowy  
 

Przekształtnik hybrydowy asymetryczny 
 Przekształtnik hybrydowy to taki, w którym mogą być 
użyte przekształtniki o różnych topologiach podstawowych. 
Najczęściej przekształtnik hybrydowy bazuje na topologii 
kaskadowej, w której zamiast przekształtników mostkowych 
stosuje się przekształtniki o innych topologiach. W przypad-
ku, gdy w przekształtniku hybrydowym zastosuje się prze-



kształtnik ze wspólnym obwodem napięcia stałego dla 
wszystkich trzech faz, liczba separowanych źródeł napięcia 
stałego zmniejsza się. Obwód pośredniczący w takim 
przekształtniku jest głównym obwodem napięcia stałego. 
 Przekształtnik hybrydowy, w którym napięcia obwodów 
pośredniczących są różne, nazywa się przekształtnikiem 
asymetrycznym. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć 
liczbę poziomów napięć w napięciu wyjściowym przy 
niezmienionej liczbie zaworów w przekształtniku.  
 Bardzo korzystną cechą przekształtnika asymetry-
cznego jest to, że zawory przekształtnika o wyższym 
napięciu obwodu pośredniczącego mogą być przełączane 
rzadko, podczas gdy zawory przekształtnika o niższym 
napięciu przełączają się częściej. Ta właściwość pozwala 
lepiej wykorzystać parametry zastosowanych zaworów, 
ponieważ w porównaniu do niskonapięciowych zawory 
wysokonapięciowe charakteryzują się lepszymi parametra-
mi przewodzenia, ale gorszymi przełączania.  
 Na rysunku 2 pokazano analizowany w artykule prze-
kształtnik hybrydowy. Składa się on z trójfazowego prze-
kształtnika NPC z diodami poziomującymi (ang. Neutral 
Point Clamped) oraz trzech przekształtników mostkowych. 
Każdy z przekształtników składowych jest przekształtnikiem 
3-poziomowym. Przekształtniki mostkowe mogą mieć 
własne separowane źródła napięcia stałego lub kondensa-
tory, które wymagają utrzymywania stałej wartości napięcia 
(stabilizacji napięć). W przypadku separowanych źródeł 
napięcia stałego, które uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
transformatora wielouzwojeniowego i prostowników, stabili-
zacja tych napięć nie jest potrzebna. W obu rozwiązaniach 
konieczne jest stabilizowanie napięć na kondensatorach 
przekształtnika NPC. Do tego celu wykorzystywana jest 
metoda stabilizacji bazująca na składowej zerowej napięcia 
napięć wyjściowych przekształtnika [5]. 
 

 
 

Rys. 2. Przekształtnik hybrydowy a) schemat główny, b) trójfazowy 
przekształtnik NPC i c) przekształtnik mostkowy 

 
 Przedstawiony na rysunku 2 przekształtnik hybrydowy 
zbudowany jest z takiej samej liczby zaworów energoelek-
tronicznych, co 5-poziomowe przekształtniki o topologiach 
podstawowych (rys. 1). Dzięki zastosowaniu różnych napięć 
obwodów pośredniczących w przekształtniku NPC (uDC1, 
uDC2) i przekształtnikach mostkowych uDCP możliwe jest 
uzyskanie w napięciu wyjściowym 5, 7 lub 9 poziomów [5]. 
Gdy spełniony jest warunek uDCP = uDC1,2, maksymalnie 
uzyskuje się 5 poziomów w napięciu wyjściowym, dla 
uDCP = (1/2)uDC1,2 napięcie wyjściowe może mieć 7 pozio-
mów, natomiast dla uDCP = (1/3)uDC1,2 – 9 poziomów. 

 Różne napięcia obwodów pośredniczących wymagają 
zastosowania zaworów o różnych napięciach blokowania. 
W takim przypadku przekształtnik NPC zbudowany jest  
z zaworów na wyższe napięcie, charakteryzujących się 
gorszą dynamiką przełączania, a przekształtniki mostkowe 
z tranzystorów o niższym napięciu blokowania i lepszych 
parametrach przełączania. Z uwagi na odpowiednią budo-
wę przekształtnika możliwe jest takie sterowanie zaworów, 
że w przekształtniku NPC przełączane są przy minimalnej 
częstotliwości, np. z częstotliwością podstawowej harmo-
nicznej sygnału modulującego, a w przekształtniku mostko-
wym częstotliwość przełączania niskonapięciowych zawo-
rów wynika z częstotliwości sygnału nośnego.  
 W przypadku, gdy obwody pośredniczące przekształt-
ników mostkowych są realizowane za pomocą kondensato-
rów, stabilizacja ich napięć powoduje, że przekształtniki 
mostkowe nie mogą uczestniczyć w przekazywaniu mocy 
czynnej z/do odbiornika. Moc czynna przekazywana do 
przekształtnika mostkowego związana jest jedynie z wystę-
pującymi stratami mocy tego przekształtnika.  
 
Metody modulacji w przekształtniku hybrydowym 
 Przekształtnik hybrydowy przedstawiony na rysunku 2 
umożliwia wytworzenie napięcia wyjściowego o 5, 7 i 9 
poziomach – rysunek 3. Zwiększenie liczby poziomów 
napięć powoduje zmniejszenie zawartości wyższych har-
monicznych w napięciu wyjściowym.  
 

 
 

Rys. 3. Przebiegi napięć wyjściowych składowych przekształtników 
przekształtnika hybrydowego (ma = 0,85, mf = 52) dla rozwiązania  

a) 7-poziomowego i b) 9-poziomowego 
 

 
 Na rysunku 4 przedstawiono charakterystykę współ-
czynnika THD napięcia fazowego odbiornika w funkcji 
głębokości modulacji ma = SMm/SMmax dla sinusoidalnego 
sygnału modulującego SM, przy całkowitym współczynniku 
częstotliwości mf = fN/fM = 52, gdzie fN jest częstotliwością 
przełączania, a fM częstotliwością sygnału modulującego.  
 Schemat modulatora jednej fazy przekształtnika hybry-
dowego 7- i 9-poziomowego przedstawiono na rysunku 5.  



 
 

Rys. 4. Charakterystyki współczynnika THD napięcia wyjściowego 
w funkcji głębokości modulacji ma dla przekształtnika  

5-, 7- i 9-poziomowego 
 
 W przekształtniku 7-poziomowym (rys. 5.a) sygnały 
sterujące zaworami przekształtnika NPC powstają w wyniku 
porównania sygnału modulującego SM (zmieniającego się  
w zakresie od -1 do 1) z wartościami stałymi -1/3 i 1/3. Gdy 
SM < -1/3, to S1S2 = 00, dla -1/3 < SM < 1/3 to S1S2 = 01 i dla 
SM > 1/3 to S1S2 = 11. Takie rozwiązanie powoduje, że 
zawory przekształtnika NPC przełączane są raz na okres 
sygnału modulującego TM = 1/fM. Zmodyfikowany sygnał 
modulujący przekształtnika mostkowego wyznaczany jest 
z zależności SP = uA’0/(UDC/2)-SM, gdzie pierwszy składnik 
równania jest napięciem przekształtnika NPC odniesionym 
do przedziału (-1, 1). W modulatorze przekształtnika most-
kowego porównuje się sygnały SP i -SP z trójkątnym sygna-
łem nośnym SN o częstotliwości fN. W wyniku tego napięcie 
przekształtnika mostkowego jest unipolarne.  
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Rys. 5. Schemat modulatora jednej fazy przekształtnika  
hybrydowego a) 7-poziomowego i b) 9-poziomowego  

 
 W modulatorze 9-poziomowego przekształtnika hybry-
dowego (rys. 5.b) zawory przekształtnika NPC są przełą-
czane w wyniku porównania sygnału modulującego SM  

z wartościami stałymi -1/2, -1/4, 1/4 i 1/2. Gdy SM < -1/2, to 
S1S2 = 00, dla -1/4 < SM < 1/4 to S1S2 = 01 i dla SM > 1/2 to 
S1S2 = 11. Sygnał modulujący przekształtnika mostkowego 
SP, w tych zakresach zmian sygnału modulującego SM, jest 
wytwarzany w ten sam sposób co w przypadku przekształt-
nika 7-poziomowego. Różnica pomiędzy metodami stero-
wania obu przekształtników występuje w pozostałych 
zakresach oznaczonych I (-1/2, -1/4) i II (1/4, 1/2). W tych 
zakresach przełączane są zawory obu przekształtników. 
Dla pracy w zakresach I i II charakterystyczne jest to, że 
przekształtnik mostkowy wytwarza napięcie bipolarne 
(równocześnie załączane są zawory S5 i S8 oraz S6 i S7),  
a sygnały sterujące jego zaworami również przełączają 
zawory przekształtnika NPC.  
 
Badania symulacyjne nap ędu z silnikiem klatkowym 
 Analizowany przekształtnik hybrydowy asymetryczny 
pracuje jako falownik zasilający silnik klatkowy. Poniżej 
przedstawiono wyniki symulacji układu napędowego  
z przekształtnikiem 9-poziomowym (UDC = 1440 V) zasila-
jącym silnik o mocy 15 kW i napięciu 1000 V. Układ stero-
wania napędu bazuje na pośrednim sterowaniu 
wektorowym. 
 

0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
-50

-25

0

25

50

75

100

125

150

czas t(s)

M
e
 (Nm) n  (obr/min)

n

M
e

1400

1200

1000

800

600

400

200

0  

0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

czas t(s)

i(A) i 
A

i 
B

i 
C

 
 

Rys. 6. Przebiegi a) prędkości n i momentu elektromagnetycznego 
Me i b) prądów silnika dla rozruchu napędu 

 
Rysunek 6 przedstawia proces rozruchu silnika do pręd-

kości 1300 obr/min (od 0,3 s do 0,4 s), a następnie skoko-
wej zmiany momentu obciążenia od 0 do 60 Nm (dla 
t = 0,45 s). Na rysunku pominięto początkowy proces 
wzbudzania strumienia w silniku. Przedstawione wyniki 
potwierdzają poprawną pracę napędu. Mimo niskiej często-
tliwości przełączeń zaworów (fN = 2 kHz) prąd silnika ma 
niewielki współczynnik THDi = 6%. 
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Rys. 7. Napięcie wyjściowe przekształtnika uA0 i prąd silnika iA  
 
 Przedstawione na rysunku 7 przebiegi napięcia wyj-
ściowego przekształtnika uA0 oraz prądu silnika iA dla stanu 
ustalonego potwierdzają poprawną pracę napędu. 



Wstępne ładowanie kondensatorów w przekształtniku 
hybrydowym 
 W przypadku zastosowania w przekształtnikach most-
kowych kondensatorów bez dodatkowych napięć zasilają-
cych, ważne jest wstępne naładowanie tych kondensa-
torów. Klasycznie w przemiennikach częstotliwości  
z prostownikami niesterowalnymi ładowanie kondensatorów 
odbywa się poprzez dodatkowy rezystor, który następnie 
jest zwierany. W trakcie ładowania zawory falownika są 
wyłączone. W przekształtniku hybrydowym przedstawionym 
na rysunku 2 w taki sposób ładowane są kondensatory  
w przekształtniku NPC. Ładowanie kondensatorów obwo-
dów pośredniczących przekształtników mostkowych wyma-
ga załączenia wybranych zaworów. Topologię obwodu 
ładowania przedstawia rysunek 8. Celem uproszczenia sieć 
zasilającą i prostownik wejściowy zastąpiono na rysunku 
źródłem napięcia stałego UDC = 1440 V. 

 
 

Rys. 8. Schemat zastępczy przekształtnika hybrydowego do 
analizy procesu ładowania kondensatorów 
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Rys. 9. Ładowania kondensatorów w przekształtniku hybrydowym, 

od góry: napięcia kondensatorów, prądy sieci i prądy odbiornika 
 

 Rezystor RR reprezentuje rezystancję zastępczą układu 
ładowania kondensatorów. Kondensatory C1 i C2 prze-
kształtnika NPC ładują się bezpośrednio z sieci zasilającej. 
W celu naładowania kondensatorów w przekształtnikach 
mostkowych potrzebne jest podanie na ich zaciski napięcia. 
Służy temu załączenie odpowiednich zaworów z prze-
kształtniku NPC. Kondensatory CPA, CPB, CPC ładują się 
wtedy dzięki prądowi płynącemu przez odbiornik (silnik 
klatkowy reprezentowany przez impedancje ZS). Przez silnik 
płynie prąd stały, a wirnik silnika pozostaje w spoczynku. 
Fazy A i B silnika podłączone są do dodatniego potencjału 
napięcia zasilania, więc kondensator CPC ładowany jest 

dwukrotnie większym prądem. Aby napięcia wszystkich 
kondensatorów miały te same wartości zawory S5C i S6C 
przełączane są z wypełnieniem D = 0,5. Wyniki symulacji 
procesu ładowania w przekształtniku hybrydowym 7-pozio-
mowym zasilanym z sieci 1000 V przedstawia rysunek 9.  
 W pierwszym okresie (od 0 do 0,09 s) następuje łado-
wanie wszystkich kondensatorów, z czego wynika większa 
stała czasowa ładowania. W silniku płynie prąd stały,  
a widoczne w nim tętnienia wynikają z przełączeń zaworów 
S5C i S6C. Kondensatory przekształtników mostkowych 
ładują się szybciej niż kondensatory w przekształtniku NPC 
ze względu na to, że są połączone szeregowo z indukcyj-
nościami silnika. Po naładowaniu kondensatorów prze-
kształtników mostkowych do wymaganej wartości napięcia 
¼UDC następuje wyłączenie zaworów w przekształtniku 
hybrydowym i w dalszej części ładowane są jedynie kon-
densatory w przekształtniku NPC. Widoczny pod koniec 
procesu ładowania (t = 0,47 s) impuls prądowy wynika ze 
zwarcia rezystora RR, co kończy proces ładowania. 
 
Stabilizacja napi ęć kondensatorów po średnicz ących 
 Ważnym zagadnieniem dotyczącym przekształtników 
wielopoziomowych jest stabilizacja napięć kondensatorów 
obwodów pośredniczących. W literaturze [5] opisuje się 
metody stabilizacji napięć bazujące na składowej zerowej 
napięć wyjściowych przekształtnika. Składowa ta dobierana 
jest w taki sposób, aby możliwa była równoczesna stabili-
zacja napięć kondensatorów przekształtnika NPC i prze-
kształtników mostkowych. Autorzy przewidują opracowanie 
metod stabilizacji bazującej na składowej zerowej i z wyko-
rzystaniem nadmiarowych stanów załączenia zaworów. 
 
Podsumowanie 
 W pracy przedstawiono przekształtnik hybrydowy, który 
w zależności od stosunku napięć na kondensatorach 
obwodu pośredniczącego może być 5-, 7- lub 9-poziomowy. 
Przedstawiono zalety przekształtnika, jakimi jest możliwość 
ograniczenia strat mocy i zmniejszenie współczynnika THD 
napięć wyjściowych. Zaprezentowano modulatory prze-
kształtnika 7- i 9-poziomowego wraz z wynikami symulacji 
numerycznych 9-poziomowego przekształtnika zasilającego 
silnik klatkowy. Omówiono zagadnienie wstępnego ładowa-
nia kondensatorów przekształtnika 7-poziomowego. 
 
Praca naukowa finansowana ze środków MNiSW na naukę  
w latach 2010-2012 jako projekt badawczy nr N N510 214638. 
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