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1. Wstęp 
1.1. Tematyka pracy 

Praca pt. Analiza porównawcza właściwości wybranych wielopoziomowych przekształtników 
energoelektronicznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii elektrycznej powstała na 
skutek wyraźnych sygnałów płynących z przemysłu o zapotrzebowaniu na wielopoziomowe układy 
kondycjonowania energii wysokiego napięcia. Układy kondycjonowania energii z 2-poziomowymi 
przekształtnikami energoelektronicznymi są znane, np. [H3], [C7], [MZ5]. Kondycjonery 
z przekształtnikami wielopoziomowymi są natomiast mniej rozpowszechnione [L3], [L5]. W chwili 
rozpoczęcia badań w ramach niniejszej pracy brakowało publikacji o kondycjonerach z przekształtni-
kami wielopoziomowymi i dlatego autor zdecydował się na podjęcie badań w tym obszarze. 
O podjęciu takich badań zadecydowało zdobyte doświadczenie w projekcie, w którym w kondycjone-
rze energii zasobnikiem był SMES (ang. Superconducting Magnetic Energy Storage) [MZ3], [MZ8]. 

Układy kondycjonowania energii są układami bardzo perspektywicznymi. Z uwagi na coraz 
częstsze problemy z utrzymaniem odpowiedniej jakości energii w ważnych punktach sieci 
energetycznej poszukuje się układów mogących poprawić jakość energii. Jednym z kilku istniejących 
sposobów poprawiania jakości energii elektrycznej jest zastosowanie układu kondycjonowania 
energii.  

Przekształtniki wielopoziomowe znane są od ponad 25 lat [B1]. Pozwalają na przekształcanie 
energii elektrycznej przy lepszych parametrach jakości energii niż w przypadku przekształtników  
2-poziomowych. Przez długi czas od wynalezienia w roku 1981 3-poziomowego przekształtnika 
z punktem neutralnym (ang. Neutral-Point Clamped Inverter – NPC [N1]) przekształtniki te nie 
znajdowały większego zastosowania z uwagi na trudności związane z potrzebą użycia dużej liczby 
zaworów energoelektronicznych. Dopiero poprawienie parametrów zaworów energoelektronicznych 
(IGBT, MOSFET) oraz rozwój techniki mikroprocesorowej przyczyniły się do zwiększenia 
zainteresowania przekształtnikami wielopoziomowymi.  

Potrzeba zwiększenia skuteczności działania kondycjonerów zwróciła uwagę badaczy 
i konstruktorów na możliwość zastosowania w kondycjonerach przekształtników wielopoziomowych 
[L3]. Takie kondycjonery umożliwiają pracę przy wyższych napięciach, przy wyższych mocach, przy 
niższych współczynnikach THD prądu pobieranego z sieci oraz zapewniają jednocześnie niższy 
poziom zaburzeń elektromagnetycznych w porównaniu z układami kondycjonowania energii 
wykorzystującymi przekształtniki 2-poziomowe.  

Ważnym elementem kondycjonera energii jest zasobnik energii. Kondycjoner energii w niniejszej 
pracy bazuje na zasobniku superkondensatorowym. Wybór takiego zasobnika został podyktowany 
zamiarem przeprowadzenia badań eksperymentalnych. Zasobnik superkondensatorowy był 
najkorzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na koszt, gęstość energii i masę [MZ8].  

Tematyka niniejszej pracy doktorskiej została sformułowana w wyniku badań stanu literatury 
poświęconej kondycjonerom energii oraz przekształtnikom wielopoziomowym.  
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1.2. Zakres pracy 
Praca obejmuje: 

- opis kondycjonera przyjętego do badań,  
- analizę literatury dotyczącej przekształtników wielopoziomowych AC-DC, 
- porównanie przekształtników wielopoziomowych stosowanych w kondycjonerach na drodze 

analizy teoretycznej, numerycznej i symulacyjnej, 
- syntezę, projekt i wykonanie układu eksperymentalnego, 
- przebadanie eksperymentalne i porównanie wyników z wynikami teoretycznymi i uzyskanymi 

komputerowo.  
 Przy porównaniu przekształtników wielopoziomowych, ze względu na możliwość wykorzystania 
w kondycjonerach energii, analizuje się topologię obwodów głównych, sterowanie i realizację 
techniczną.  
 Główny nacisk w analizie jest położony na przekształtniki AC-DC. 

1.3. Motywacja 
W motywacji do podjęcia badań można wymienić następujące argumenty:  

- W przemyśle polskim oraz światowym istnieje zapotrzebowanie na wielopoziomowe układy 
kondycjonowania energii. Wiąże się ono z dążeniem do poprawy jakości energii, która jest 
pogarszana poprzez coraz częstsze użycie odbiorników nieliniowych, niespokojnych, a także 
odbiorników sterowanych za pomocą przekształtników energoelektronicznych. 

- Nowe struktury beztransformatorowych przekształtników wielopoziomowych są rozwiązaniami 
cechującymi się wieloma zaletami w stosunku do zalet klasycznych 2-poziomowych przekształt-
ników napięcia. Do zalet tych zalicza się możliwość pracy: 
- przy wyższych napięciach,  
- przy wyższych mocach,  
- z niższym współczynnikiem THD prądu pobieranego z sieci (przy zachowaniu porównywal-

nej częstotliwości przełączania) oraz 
- przy niższym poziomie zaburzeń elektromagnetycznych.  
Należy dodać, że w szczególnych przypadkach przekształtniki te mogą być wykorzystywane przy 
niskich napięciach [W1]. 

- Niezbędne jest systematyczne przebadanie przekształtników wielopoziomowych pod względem 
ich właściwości w pracy w układach kondycjonowania energii, także podczas ich rozruchu. 

- Istnieje potrzeba opracowania modeli (analitycznych, obliczeniowych i symulacyjnych) oraz 
eksperymentalnych podstawowych topologii tych przekształtników. 

- Prowadzenie badań nad przekształtnikami wielopoziomowymi pracującymi w kondycjonerach 
energii uzasadnione jest tym, że uzyskane wyniki będą miały charakter uogólniony.  

- Ważnym argumentem motywującym jest także to, że gdy autor ustalał temat swojej pracy 
doktorskiej, tematyka nie była w Polsce przedmiotem badań, w takim ujęciu jak zaproponowano 
w niniejszej pracy.  

1.4. Cel pracy 
Celem niniejszej pracy jest kompleksowe przebadanie właściwości przekształtników wielopozio-

mowych ze względu na możliwość zastosowania ich w układach kondycjonowania energii 
z zasobnikiem energii w postaci superkondensatorów.  

Badania przeprowadza się przy wykorzystaniu następujących wskaźników:  
- współczynnika THD napięć i prądów,  
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- sprawności przekształtnika (wyrażanej za pomocą strat mocy). 
W analizie przekształtniki będą charakteryzowane za pomocą: 

- topologii, 
- metody modulacji. 

1.5. Założenia 
Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowo-eksperymentalny. Przyjęto w niej następujące 

założenia: 
- Zawory energoelektroniczne przyjęto jako idealne, poza rozdziałem 5, gdzie do obliczeń strat 

mocy przyjęto, że charakterystyka przewodzenia jest odwzorowana za pomocą źródła napięcia 
progowego UT0 i rezystancji dynamicznej rT. 

- Elementy reaktancyjne wchodzące w skład kondycjonera energii są bezstratne. 
- Odbiornik chroniony może być liniowy lub nieliniowy. 
- Zasobniki energii są bezstratne. 
- Pomija się straty mocy w układzie sterowania i w drajwerach. 
- Sieć zasilająca: trójfazowa symetryczna, napięcia sinusoidalne (gdy odkształcone to jest to 

zaznaczone w tekście); przy czym częstotliwość jest stała. Jest to model sieci przemysłowej 
3x400 V, 50 Hz.  

- Impedancja sieci jest stała, o charakterze RL i przewadze rezystancji (sieć niskiego napięcia). 
- Liczba poziomów przykładowego przekształtnika AC-DC wynosi n = 5.  
- Kondycjoner z przekształtnikiem AC-DC przyłączony jest do sieci bez przewodu zerowego. 
- Do symulacji przykładowych i badań eksperymentalnych wybrano następujące odbiorniki 

chronione: 6-pulsowy mostkowy prostownik diodowy obciążony odbiornikiem RL, silnik 
indukcyjny klatkowy oraz odbiorniki trójfazowe R i RL.  

- Do badań wykorzystuje się oprogramowanie Matlab (złożone obliczenia numeryczne 
wykonywane przy analizie metod sterowania przekształtników wielopoziomowych), Matlab-
Simulink (symulacje), Mathcad (obliczenia strat mocy przekształtników wielopoziomowych), 
Code Composer Studio 3.0 (oprogramowanie sterownika mikroprocesorowego), SolidWorks 
(opracowanie projektu 3D konstrukcji modelu eksperymentalnego).  

1.6. Metodyka badań 
W pracy przyjęto metodykę badań typową dla energoelektroniki. Można ją scharakteryzować 

następująco:  
- Bazuje się na badaniach literaturowych tematu. 
- Wykorzystuje się modele analityczne, obliczeniowe i symulacyjne. 
- W celu uściślenia ww. modeli badania obejmują eksperyment. 
- Badania analityczne, obliczeniowe i symulacyjne wykonuje się za pomocą oprogramowania 

wymienionego w Założeniach. 
- Sterowanie kondycjonera laboratoryjnego realizuje się w technice mikroprocesorowej. 
- Badania eksperymentalne: i) synteza obwodów głównych ii) sterowanie mikroprocesorowe, 

realizowane jest iteracyjnie (symulacja → programowanie sterownika mikroprocesorowego → 
pomiary kontrolne → symulacja → ...). 

- Jako bazę odniesienia przyjmuje się przekształtnik 2-poziomowy. 
Analizę porównawczą w niniejszej pracy rozpoczyna się od przyjęcia określonego zbioru topolo-

gii przekształtników wielopoziomowych, który jest wynikiem wstępnej analizy przeprowadzonej 
przez autora. W analizie tej przedstawia się działanie przekształtników zasadniczo bez przypisywania 
im konkretnych metod sterowania, które omówione są w rozdziale 4.  
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Drugim krokiem analizy porównawczej jest analiza metod modulacji do sterowania przekształtni-
kami wielopoziomowymi – rozdział 4. Analizowany jest tam zbiór metod modulacji, które zostały 
wybrane przez autora w wyniku wstępnej analizy zbioru znanych metod modulacji i dla nich oblicza 
się współczynnik THD napięcia. Następnie w rozdziale 5. analizuje się topologie z rozdziału 3. 
z wybranymi dwoma metodami modulacji przypisanymi do odpowiednich topologii, obliczając straty 
mocy ΔP, które odnosi się do strat mocy w przekształtniku 2-poziomowym o sterowaniu z trójkątnym 
sygnałem nośnym.  

W wyniku przeprowadzonej analizy do dalszych badań wytypowano jeden z analizowanych 
przekształtników wielopoziomowych AC-DC – przekształtnik kaskadowy. Następnie zaprojektowano 
go i skonstruowano tak, aby włączyć go w układ kondycjonowania energii. 

W pracy analizuje się zagadnienie stabilizacji napięć na kondensatorach przekształtnika kaska-
dowego. Zaproponowano metodę stabilizacji tych napięć. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie 
stabilności zaproponowanego rozwiązania wykorzystując do tego celu bezpośrednią metodę 
Lapunowa.  

Wyniki prac laboratoryjnych i teoretycznych zestawiono w rozdziale 7. i 8. 

1.7. Struktura pracy 
Praca składa się z 9 rozdziałów, spisu literatury oraz 5 dodatków. Pierwsze dwa rozdziały mają 

charakter wprowadzający do pracy.  
W rozdziale 1. ujęto podstawowe informacje o pracy, tematykę, zakres, motywacje itd.  
W rozdziale 2. omówiono kondycjoner energii elektrycznej i jego podstawowe tryby pracy 

określające warunki pracy przekształtnika AC-DC.  
Rozdziały od 3. do 5. zawierają analizę porównawczą poprowadzoną tak, aby na jej podstawie 

można było określić szczegóły wielopoziomowego przekształtnika AC-DC analizowanego 
w niniejszej pracy zawarte w rozdziale 7.  

W rozdziale 3. przedstawione są podstawowe topologie przekształtników wielopoziomowych 
wraz z ich sposobem działania.  

W rozdziale 4. omawia się większość znanych metod modulacji służących do sterowania prze-
kształtnikami wielopoziomowymi. Wszystkie przedstawione metody zostały przeanalizowane pod 
względem przydatności w sterowaniu przekształtnika wielopoziomowego w układzie kondycjonowa-
nia energii.  

Kolejny rozdział (rozdział 5.) przedstawia analizę strat mocy w przekształtnikach wielopoziomo-
wych pracujących w warunkach typowych dla kondycjonera energii elektrycznej. W rozdziale tym 
porównuje się straty mocy podstawowych topologii przekształtników wielopoziomowych ze stratami 
przekształtnika 2-poziomowego.  

Po analizie przekształtników wykonanej w rozdziałach od 3. do 5. zdefiniowano przekształtnik 
wielopoziomowy, będący przedmiotem niniejszej pracy. Jest to przekształtnik kaskadowy.  

Rozdział 6. dotyczy zagadnienia stabilizacji napięć na kondensatorach obwodu pośredniczącego 
w przekształtniku kaskadowym. Proponuje się też metodę stabilizacji tych napięć wraz z dowodem na 
jej stabilność potwierdzoną metodą bezpośrednią Lapunowa. 

Rozdział 7. obszernie przedstawia projekt kondycjonera laboratoryjnego z 5-poziomowym 
przekształtnikiem kaskadowym i zasobnikiem superkondensatorowym. Przedstawia się sposób doboru 
poszczególnych parametrów elementów składowych kondycjonera. Obszerny fragment tego rozdziału 
poświęcony jest układowi sterowania przekształtnikami i regulacji kondycjonerem.  

Przedostatni rozdział (rozdział 8.) dotyczy badań eksperymentalnych, weryfikujących wcześniej 
uzyskane wyniki badań teoretyczno-symulacyjnych.  
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Ostatni rozdział pracy (rozdział 9.) stanowi podsumowanie i wnioski. W podsumowaniu zebrano 
wszystkie ważne omawiane wcześniej problemy wraz z ich rozwiązaniami, następnie wszystkie 
wnioski zestawiono w postaci czytelnej listy. Autor przedstawia też swoje osiągnięcia, uzyskane 
w wyniku prowadzenia prac badawczych w zakresie przekształtników wielopoziomowych.  

Uzupełnieniem pracy są: spis literaturowy oraz dodatki. Spis literatury obejmuje około 110 
pozycji uważanych przez autora za reprezentatywne w temacie pracy. W dodatkach przedstawiono: 
- warunki pracy przekształtnika AC-DC w kondycjonerze energii,  
- właściwości modułów superkondensatorowych, 
- parametry analizowanych modułów IGBT, 
- schematy połączeń w układzie sterowania, 
- modele matematyczne używane w analizie symulacyjnej i obliczeniowej. 

1.8. Terminologia  
Błąd średniokwadratowy – jest to wartość skuteczna wyższych harmonicznych danego przebiegu. 
Równa jest licznikowi we wzorze (1.1). 
Drajwer tranzystora – układ zapewniający odpowiednie wartości napięcia sterującego tranzystorem 
IGBT. Drajwery mogą mieć dodatkowe funkcje zabezpieczające tranzystory np. przed prądem 
zwarciowym.  
Głębokość modulacji – ma – parametr określający amplitudę sinusoidalnego sygnału modulującego 
SM = (4/π)masin(ωt), który przy założeniu liniowego odwzorowania podstawowej harmonicznej 
w modulatorze i przekształtniku daje amplitudę napięcia wyjściowego uPA0, A1h = (4/π)maUDC/2. 
Przykładowo dla ma = 1 amplituda podstawowej harmonicznej wynosi A1h = (4/π)UDC/2 i jest to 
maksymalna amplituda podstawowej harmonicznej przebiegu prostokątnego uPA0 = sign(SM)UDC/2. 
W wielu metodach modulacji, które w wyniku dają przebiegi odbiegające od przebiegu prostokątnego, 
nie ma możliwości wytworzenia amplitudy maksymalnej przy ma = 1. Dodatkowo są też takie metody, 
w których podstawowa harmoniczna napięcia nie jest proporcjonalna do ma. W przypadku takich 
metod stosuje się pojęcie zmodyfikowanej głębokość modulacji ma* określonej jako funkcja opisująca 
podstawową harmoniczną f(ma), gdzie A1h = f(ma)·UDC/2. Po zastosowaniu zmodyfikowanej 
głębokości modulacji ma = f -1(ma*), podstawowa harmoniczna odniesiona do napięcia UDC/2 wynosi 
A’1h = f(ma) = f f -1(ma*)=ma*.  

Powyższa definicja głębokości modulacji ma pozwala ujednolicić często odmienne definicje 
powszechnie stosowane w różnych metodach modulacji. 
Moduł superkondensatorowy – jest to najczęściej bateria szeregowo połączonych pojedynczych 
superkondensatorów w celu zwiększenia napięcia znamionowego modułu. Produkowane obecnie 
moduły superkondensatorowe mają napięcia znamionowe USCn od kilkunastu do kilkuset woltów. 
Moduły superkondensatorowe często wyposażone są w dodatkowe układy wyrównujące napięcia na 
pojedynczych superkondensatorach, tak aby napięcia tych kondensatorów były jednakowe.  
Napięcie wspólne – jest to napięcie mierzone względem punktu gwiazdowego odbiornika 
W i punktem środkowym obwodu pośredniczącego przekształtnika 0 (rys. 3.1). Dąży się do tego, żeby 
napięcie wspólne było minimalne, bliskie zeru. Takie podejście przy wykorzystaniu przekształtnika do 
zasilania silnika asynchronicznego klatkowego pozwala zredukować prądy łożyskowe i uchronić 
łożyska przed zniszczeniem [H1 str. 598], [R7]. 
Napięcie wyjściowe – napięcie mierzone między wyjściem danej gałęzi przekształtnika względem 
punktu neutralnego obwodu pośredniczącego (napięcia stałego). Wybór punktu w obwodzie napięcia 
stałego wpływa jedynie na wartość napięcia, lecz nie ma wpływu na kształt przebiegu napięcia 
wyjściowego. Jeżeli istnieje możliwość, to w pracy przyjmuje się, że napięcie wyjściowe odniesione 
jest do punktu neutralnego dzielącego napięcie stałe na dwie równe części. Na podstawie napięcia 
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wyjściowego określa się liczbę poziomów przekształtnika wielopoziomowego n. Z uwagi na to, że 
w pracy omawia się przekształtniki trójfazowe, trójprzewodowe, podaje się też przebiegi napięć 
fazowych i międzyfazowych. Te napięcia mierzone są na odbiorniku trójfazowym. Napięcie fazowe 
danej fazy mierzone jest między jej punktem wyjściowym, a punktem gwiazdowym odbiornika lub 
przewodem neutralnym sieci zasilającej. 
Obwód pośredniczący DC – jest to obwód łączący przekształtnik AC-DC z przekształtnikiem 
(przekształtnikami) DC-DC, gdzie włączone są kondensatory CDC, których napięcia oznaczono, np. 
uDC1A.  
Odbiornik chroniony – jest to odbiornik, którego wysoka jakość energii elektrycznej zasilania jest 
zapewniana przez kondycjoner energii elektrycznej.  
Przekształtnik wielopoziomowy – w pracy analizuje się przekształtniki wielopoziomowe pracujące 
jako przekształtniki AC-DC lub DC-AC. Cechą charakterystyczną jest to, że potencjał zacisków 
wyjściowych AC może mieć więcej niż dwa poziomy (najbardziej rozpowszechnione przekształtniki 
AC-DC to przekształtniki dwupoziomowe). Przekształtniki wielopoziomowe pozwalają wygenerować 
napięcia wyjściowe o przebiegach schodkowych, zmiennej częstotliwości oraz amplitudzie. 

Dla uproszczenia nazewnictwa w pracy zrezygnowano z terminów: falownik lub prostownik, 
stosując nazwę przekształtnik AC-DC [C2]. 
Przełączenie zaworu – w pracy pod tym pojęciem rozumie się zarówno załączenie jak i wyłączenie 
zaworu. Globalna liczba przełączeń M stosowana w pracy oznacza liczbę cykli załączenie-wyłączenie 
obserwowanych w napięciu wyjściowym przekształtnika uPA0. Przykładowo dla przekształtnika 
z diodami poziomującymi globalna liczba przełączeń równa jest M = mf, zaś dla przekształtnika 
z kondensatorami poziomującymi M = mf(n-1). 
Punkt neutralny – w 3-poziomowym przekształtniku z punktem neutralnym NPC jest to punkt 
środkowy kondensatorów obwodu pośredniczącego.  
Superkondensator – jest elementem elektrycznym magazynującym energię w polu elektrycznym 
o budowie zbliżonej do źródła elektrochemicznego, a właściwościach zbliżonych do kondensatorów 
klasycznych. Typowe pojemności superkondensatorów CSC wynoszą od kilku faradów (F) do tysięcy 
faradów (kF). Napięcie znamionowe najczęściej produkowanych superkondensatorów wynosi 
USCn = 2,5 V. 
Topologia – sposób, w jaki połączone są elementy obwodów głównych przekształtników AC-DC.  
Topologie podstawowe (przekształtników wielopoziomowych) – do topologii podstawowych zalicza 
się topologie i) z diodami poziomującymi, ii) z kondensatorami poziomującymi oraz iii) przekształtni-
ków kaskadowych.  
Układ kondycjonowania energii elektrycznej – system, w którego skład wchodzą energoelektroniczne 
przekształtniki AC-DC i DC-DC, zasobnik energii, układ sterowania i regulacji. Z układem 
kondycjonowania energii elektrycznej jest związany odbiornik chroniony. Głównymi funkcjami 
układu kondycjonowania energii są:  
- bezprzerwowe zasilanie odbiornika chronionego (eliminacja krótkotrwałych zapadów napięcia 

w sieci zasilającej , ang. UPS – Uninterruptible Power Supply), 
- eliminacja krótkotrwałych przeciążeń prądowych (w prądzie sieci zasilającej) będących wynikiem 

zmian parametrów odbiornika chronionego,  
- kompensacja mocy biernej, 
- filtracja wyższych harmonicznych w prądach sieci zasilającej, 
- symetryzacja prądów sieci zasilającej przy niesymetrycznym odbiorniku chronionym.  

Układ kondycjonowania energii elektrycznej w pracy nazywany jest w skrócie układem kondy-
cjonowania energii lub kondycjonerem. Autor jest świadomy, że badany w pracy układ 
kondycjonowania energii nie przez wszystkich badaczy jest uznawany za kondycjoner. Na przykład 
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prof. Leszek Czarnecki uważa, że kondycjonerem energii jest taki układ, w którym odbiornik nie jest 
przyłączony bezpośrednio do sieci, ale poprzez przekształtnik z zasobnikiem energii.  

W pracy używa się terminu kondycjoner w znaczeniu takim, jakie przyjęło się używać 
w literaturze światowej [M7], [C6].  
Układ regulacji – jako układ regulacji rozumie się tę część systemu sterowania, w której wytwarzane 
są sygnały zadane dla modulatorów przekształtnika AC-DC i DC-DC na podstawie wielkości 
zmierzonych w układzie pomiarowym.  
Właściwości (przekształtnika wielopoziomowego) – odnosi się do tytułu niniejszej pracy; zbiór cech 
przekształtnika, np. topologia obwodów głównych, metody modulacji, metody stabilizacji napięć na 
kondensatorach, zabezpieczenia i stany awaryjne, straty mocy (ogólnie właściwości energetyczne), 
moc zainstalowana. 
Współczynnik THD – jest to współczynnik zawartości wyższych harmonicznych w przebiegu prądu 
lub napięcia. W pracy, tam gdzie jest to konieczne, oznacza się te współczynniki odpowiednio jako 
THDI lub THDU. Do obliczeń współczynnika THD stosowanego w pracy korzysta się z wartości 
skutecznej danego przebiegu i jego wartości skutecznej pierwszej harmonicznej. Określony jest 
wzorem (1.1).  
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Współczynnik WTHD – jest to ważony współczynnik zawartości wyższych harmonicznych 
w przebiegu prądu lub napięcia. Współczynnik ten może reprezentować względną wartość wyższych 
harmonicznych na przykład prądu sieciowego i dławika LAC w kondycjonerze energii [H1]. 
Współczynnik WTHD oblicza się ze wzoru (1.2).  
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Zasobnik energii – nazywany także magazynem energii elektrycznej, jest elementem gromadzącym 
energię. W pracy bada się układy kondycjonowania energii wraz z superkondensatorowym 
zasobnikiem energii elektrycznej. Najbardziej nowoczesnymi zasobnikami energii elektrycznej są 
zasobniki w postaci baterii superkondensatorów, cewki nadprzewodzącej SMES. 
Zawór energoelektroniczny – element półprzewodnikowy pracujący w przekształtniku dwustanowo. 
W pracy pod pojęciem zaworu rozumie się tranzystor IGBT lub diodę.  
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1.9. Wykaz ważniejszych oznaczeń  
 

 a  – operator obrotu a = ej2π/3 
 A1h  – amplituda pierwszej harmonicznej napięcia wyjściowego uPA0 
 A’1h  – względna amplituda pierwszej harmonicznej napięcia wyjściowego A’1h = A1h/(UDC/2) 
 Aoff, Boff – współczynniki wielomianu aproksymującego straty energii w tranzystorze przy jego 

wyłączeniu; wielomian jest funkcją amplitudy prądu wyjściowego Im 
 Aon, Bon – współczynniki wielomianu aproksymującego straty energii w tranzystorze przy jego 

załączaniu; wielomian jest funkcją amplitudy prądu wyjściowego Im 
 AREC, BREC, CREC  – współczynniki wielomianu aproksymującego straty energii przy wyłączaniu diody, 

wielomian ten jest funkcją prądu przewodzenia diody ID 
 aSC – współczynnik napięciowy określający wpływ napięcia uSC na pojemność superkondensato-

ra CSC = aSCuSC+C0 
 C0  – pojemność superkondensatora mierzona przy napięciu uSC = 0 V 
 CSC, CSCn  – pojemność superkondensatora lub modułu superkondensatorowego: wartość rzeczywista, 

wartość znamionowa 
 CSCZn  – pojemność modułu superkondensatorowego 
 C thSC  – pojemność cieplna superkondensatora, modułu lub zasobnika superkondensatorowego 
 D, d  – wypełnienie sygnału sterującego tranzystorem: przekształtnika DC-DC, przekształtnika 

AC-DC 
 Dmin, Dmax  – minimalne i maksymalne wypełnienie sygnału sterującego tranzystorem przekształtnika 

DC-DC z uwagi na rozładowywanie zasobnika stałą mocą znamionową PSCZn 

 Ddesat  – dioda w obwodzie zabezpieczenia drajwera od desaturacji tranzystora 
 diD/dt  – stromość prądu wstecznego diody 
 dr  – głębokość rozładowania zasobnika superkondensatorowego 
 Emax  – maksymalna energia zasobnika superkondensatorowego 
 Emin  – minimalna energia zasobnika superkondensatorowego, przy której można rozładowywać 

zasobnik mocą znamionową PSCZn 
 EREC  – straty energii pojedynczego wyłączenia diody 
 ERroz  – energia wytracana na rezystorach rozruchowych podczas rozruchu kondycjonera 
 ETon, EToff  – straty energii przy załączeniu i wyłączeniu tranzystora IGBT 
 eSCZ – energia chwilowa zasobnika superkondensatorowego 
 fM – częstotliwość napięcia sieci zasilającej, częstotliwość podstawowej harmonicznej 
 fS, fSDC – częstotliwość przełączania tranzystorów: w przekształtniku AC-DC i DC-DC 
 FU, FI, FDC, – sygnały zapadu napięcia sieci, przeciążenia i rozładowania zasobnika – rys. 7.23 
 gA, gB, gC – sygnały sterujące realizowane mikrokontrolerze odpowiadające znakowi sygnału 

modulującego 
 iC  – prąd kondensatora poziomującego  
 iDC, IDCAV  – prąd kondensatora obwodu pośredniczącego: wartość chwilowa, wartość średnia 
 ICDCRMS  – wartość skuteczna prądu kondensatora obwodu pośredniczącego 
 iD, ID  – prąd diody: wartość chwilowa, wartość prądu przewodzenia (przed wyłączeniem diody) 
 iDCd  – składowa czynna prądu realizowana w układzie regulacji odpowiadająca za ładowanie 

kondensatorów obwodu pośredniczącego CDC i zasobnika superkondensatorowego 
 iL, IL  – prąd dławika przekształtnika DC-DC: wartość chwilowa, wartość średnia i znamionowa 
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 ILmax  – maksymalna wartość prąd dławika LDC, także wartość znamionowa 
 Im, Imn  – amplituda prądu wyjściowego przekształtnika iP, wartość znamionowa amplitudy 
 Immax  – maksymalna amplituda 1. harmonicznej prądu wyjściowego przekształtnika iP wynikająca  

z działania maksymalnego napięcia dławika ULmax na dławiki sieciowe LAC. Parametr ten 
jest parametrem projektowym, jest większy od prądu znamionowego Imn 

 i

 

O, iOd, iOq  – prąd odbiornika: wartość chwilowa, składowa w osi d i składowa w osi q 
 iP  – prąd wpływający do przekształtnika AC-DC po stronie AC, (rys. 2.2), dalej nazywa się 

prądem wyjściowym 
 i*

P  – ustalony prąd przekształtnika wprowadzony do analizy stabilności wykonaną za pomocą 
bezpośredniej metody Lapunowa 

 IPm, IPmn  – prąd udarowy podczas rozruchu kondycjonera, wartość znamionowa tego prądu 
 iPzadd, iPzadq  – składowe dq prądu zadanego dla wewnętrznej pętli prądu  
 Irr  – szczytowa wartość prądu wstecznego diody 
 iSC  – prąd superkondensatora lub modułu superkondensatorowego 
 iSCZ, ISCZn  – prąd zasobnika superkondensatorowego: wartość chwilowa, wartość znamionowa 
 ISCZ1  – prąd początkowy zasobnika superkondensatorowego (parametr konstrukcyjny zasobnika) 
 iT, ITn  – prąd tranzystora IGBT, wartość chwilowa, wartość znamionowa 
 ITdesat  – prąd tranzystora, przy którym działa zabezpieczenie od desaturacji tranzystora 
 kI  – współczynnik przeciążalności prądowej przekształtnika AC-DC – wzór (7.13) 
 kC  – współczynnik odchyłki pojemności kondensatorów obwodu pośredniczącego  

– podrozdział 6.4  
 kP  – współczynnik wzmocnienia w wewnętrznej pętli regulacji prądu 
 k’Pst, k”Pst  – współczynnik wzmocnienia w regulatorze typu P realizującym stabilizację wewnętrzną 

i zewnętrzną napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego przekształtnika kaskadowego 
 kSC – współczynnik bezpieczeństwa napięciowego zasobnika superkondensatorowego 
 kU  – współczynnik przeciążalności napięciowej tranzystorów przekształtnika AC-DC – wzór 

(5.19) 
 LAC  – indukcyjność dławików sieciowych łączących przekształtnik AC-DC z siecią zasilającą 
 LDC  – indukcyjność dławika przekształtnika DC-DC 
 LSC  – indukcyjność superkondensatora, modułu lub zasobnika superkondensatorowego 
 M  – globalna liczba przełączeń określana dla przekształtnika z kondensatorami poziomującymi 

i przekształtnika kaskadowego jako: M = mf(n-1) 
 ma  – głębokość modulacji zmieniająca się w granicach od 0 do 1; przy liniowym odwzorowaniu 

amplitudy A1h względem ma, głębokość modulacji ma = 1 wytwarza napięcie o amplitudzie
pierwszej harmonicznej napięcia prostokątnego A1h = (4/π)·UDC/2 

 mamax  – maksymalna głębokość modulacji ma, która wynika z liniowego zakresu zmian pierwszej 
harmonicznej napięcia wyjściowego uPA0, gdzie w sygnale modulującym oprócz podsta-
wowej harmonicznej dodawana jest 3. harmoniczna; mamax = (π/4)·2/√3 

 mf  – współczynnik częstotliwości określany jako stosunek częstotliwości sygnału nośnego 
fS = 1/TS i częstotliwości sygnału modulującego fM 

 n  – liczba poziomów przekształtnika n-poziomowego, numer kroku wykonania programu 
w sterowniku mikroprocesorowym 

 N  – liczba pojedynczych superkondensatorów w zasobniku superkondensatorowym 
 ND  – średnia liczba komutujących diod w przekształtniku z diodami poziomującymi – wzór 

(5.12) i rys. 5.23, rys. 5.28 
 NP  – liczba przełączeń 
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 PRD  – moc wydzielana na rezystorach rozpraszających energię RRD 

 PRmax, PRmaxn  – moc maksymalna wydzielana na rezystorach rozruchowych RRroz, wartość znamionowa 
 PRn  – moc znamionowa rezystorów 
 PSCZn  – moc znamionowa zasobnika superkondensatorowego 
 PSCZ  – moc rozładowywania zasobnika superkondensatorowego 
 Qrr  – ładunek przejściowy związany z prądem wstecznym diody 
 RRD  – rezystancja równolegle przyłączonych rezystorów rozpraszających energię na 

kondensatorach obwodu pośredniczącego przekształtnika kaskadowego 
 RRdesat  – rezystancja rezystora w obwodzie zabezpieczenia drajwera od desaturacji tranzystora 
 RRESR  – rezystancja szeregowa kondensatora reprezentująca jego stratność 
 RRG  – rezystancja obwodu bramkowego tranzystora, przy której zostały wykonane pomiary strat 

energii ETon, EToff 
 RRPSC  – rezystancja równoległa superkondensatora. Rezystancja ta odpowiada za samorozładowanie 

superkondensatora 
 RRroz  – rezystancja rezystorów rozruchowych służących do naładowania obwodu pośredniczącego 

przekształtnika AC-DC 
 RRSC  – rezystancja szeregowa superkondensatora lub modułu superkondensatorowego. Rezystancja 

ta odpowiada za straty przewodzenia superkondensatora 
 RRSCZ  – rezystancja szeregowa zasobnika superkondensatorowego 
 RRthSC  – rezystancja cieplna pojedynczego superkondensatora lub modułu superkondensatorowego 
 rT, rD  – rezystancja dynamiczna w stanie przewodzenia: tranzystora IGBT i diody  

 Skx  – oznaczenie k-tego tranzystora w fazie x gdzie x∈{A, B, C}, oznaczenie to stosuje się 
w pracy także do oznaczenia sygnałów sterujących tymi tranzystorami 

 SM  – sygnał modulujący. W przypadku sygnałów nośnych faz A, B, C stosuje się oznaczenie 
sygnału modulującego SMA, SMB i SMC 

 S*
M, Ms%   – ustalona wartość sygnału modulującego SM i jego składnik realizujący stabilizację 

wewnętrzną lub zewnętrzną 

 SN  – sygnał nośny. W przypadku istnienia większej liczby sygnałów nośnych stosuje się 
oznaczenia SN1, SN2, ...  

 Sn  – znamionowa moc pozorna przekształtnika AC-DC 
 T j  – temperatura złącza tranzystora i diody, przy której mierzone są charakterystyki 

przewodzenia i charakterystyki przełączania 
 TM  – okres podstawowej harmonicznej, TM = 1/fM, 
 tr  – sygnały realizowane w układzie programowalnym do dekodowania sygnałów PWM 

z mikrokontrolera – rys. 7.18 
 tr1  – czas ładowania kondensatorów obwodu pośredniczącego przez rezystory rozruchowe do 

napięcia UDCth1 
 TRDC  – czas rozładowania kondensatorów obwodu pośredniczącego przez rezystory rozpraszające 

energię 
 troz  – czas rozładowania superkondensatora, modułu lub zasobnika superkondensatorowego 
 TS  – okres przełączania tranzystorów przekształtnika AC-DC, TS = 1/fS 
 TSDC  – okres przełączania tranzystorów przekształtnika DC-DC 
 UCE  – napięcie występujące na tranzystorze w stanie blokowania dla którego odczytane zostały 

straty energii przy załączaniu i wyłączani tranzystora 
 U’CE  – napięcie występujące na tranzystorze w stanie blokowania, stosowany w analizie strat mocy  
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 uD  – napięcie diody w stanie przewodzenia uD = UD0+rDiD 
 uDC, UDC  – napięcie obwodu pośredniczącego. W przypadku przekształtników z kilkoma obwodami 

pośredniczącymi (tak jak w przekształtniku kaskadowym) jest to napięcie jednego 
z obwodów pośredniczących. Rozróżnienie pomiędzy napięciami poszczególnych obwo-
dów dokonywane jest poprzez dodatkowe oznaczenie. W przypadku gdy napięcie 
pojedynczego obwodu pośredniczącego uDC jest stałe stosuje się oznaczenie UDC. Dla ob-
wodu rozczłonkowanego napięcie UDC stanowi sumę napięć obwodów pośredniczących 
w dwóch fazach UDC = 2(n-1)UDC* (UDC* jest napięciem pojedynczego obwodu pośredni-
czącego). Taka definicja napięcia UDC została wprowadzona ze względu na możliwość 
porównania różnych topologii przekształtników wielopoziomowych ze sobą. Dla prze-
kształtników o takim samym napięciu UDC napięcia wyjściowe mają taką samą amplitudę 

 U*
DC1  – ustalone napięcie kondensatora obwodu pośredniczącego stosowane w bezpośredniej 

metodzie Lapunowa 
 UDCth1  – napięcie progowe, przy którym podczas rozruchu kondycjonera zwierane są rezystory 

rozruchowe RRroz 

 UDCth2  – napięcie, do którego ładowane są kondensatory obwodu pośredniczącego przy zwartych 
rezystorach rozruchowych RRroz i niezałączonych tranzystorach przekształtnika AC-DC 

 UDCzad  – zadana wartość napięcia pojedynczego obwodu pośredniczącego UDCzad = UDC, 
w przypadku 5-poziomowego przekształtnika kaskadowego UDCzad = 4uDC** 

 UGE  – napięcie bramkowe z drajwera tranzystora 
 uL, ULmax  – napięcie dławików sieciowych: wartość chwilowa, maksymalna amplitudą określaną przy 

maksymalnym współfazowym napięciu przekształtnika AC-DC uP z napięciem sieci zasila-
jącej. Maksymalne napięcie przekształtnika uP określane jest przy głębokości modulacji 
ma = mamax.  

 U’Lmax  – maksymalne napięcie dławika uL, przy którym prąd przekształtnika AC-DC ma 
znamionową amplitudę Im = Imn  

 uPA  – napięcie fazowe na wyjściu przekształtnika po stronie AC mierzone pomiędzy wyjściem 
fazy A przekształtnika, a punktem gwiazdowym W (np. rys. 3.1) 

 uPA0  – napięcie wyjściowe przekształtnika po stronie AC mierzone pomiędzy wyjściem fazy A 
przekształtnika, a jednym z punktów obwodu pośredniczącego (najczęściej w przypadku 
przekształtnika z jednym obwodem pośredniczącym jest to punkt środkowy tego obwodu – 
punkt neutralny 0 na rys. 3.3, a w przypadku przekształtnika kaskadowego jest to punkt 
gwiazdowy do którego są przyłączone wszystkie fazy przekształtnika – punkt 0 na rys. 3.7) 

 uP  – napięcie wyjściowe przekształtnika, w przypadku, gdy analizuje się napięcia po stronie 
sieci stosowane również jest oznaczenie wektora napięcia przekształtnika UP. Oznaczenie 
napięcia wyjściowego przekształtnika uP stosuje się tam, gdzie nie ma potrzeby precyzo-
wania czy dotyczy ono napięcia fazowego, czy międzyfazowego 

 uP1, uP2  – napięcie wyjściowe przekształtnika mostkowego wchodzącego w skład przekształtnika 
kaskadowego: pierwszego i drugiego.  

 UP1, UP2  – wektory napięć uP1, uP2 

 u’Pst, U’Pst  – napięcie stabilizujące i jego wektor w metodzie stabilizacji wewnętrznej służące do 
stabilizacji napięć kondensatorów za pomocą wymiany energii pomiędzy przekształtnikami 
mostkowymi jednej fazy przekształtnika kaskadowego  

 u”Pst, U”Pst  – napięcie stabilizujące i jego wektor w metodzie stabilizacji zewnętrznej służące do 
stabilizacji napięć kondensatorów za pomocą wymiany energii pomiędzy poszczególnymi 
fazami przekształtnika kaskadowego. Wektor ten jest składową kolejności zerowej w ukła-
dzie trójfazowym 

 UPm  – amplituda 1. harmonicznej międzyfazowego napięcia przekształtnika 
 URRM  – napięcie wsteczne diody 
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 uS  – napięcie sieci zasilającej; w przypadku wektora napięcia sieci stosuje się oznaczenie US. 
Oznaczenie napięcia wyjściowego przekształtnika uS stosuje się tam, gdzie nie ma potrzeby 
precyzowania czy dotyczy ono napięcia fazowego, np. uSA, czy międzyfazowego, np. uSAB 

 uSC, USCn  – napięcie superkondensatora lub modułu superkondensatorowego: wartość chwilowa, 
wartość znamionowa 

 uSCZ, USCZn  – napięcie zasobnika superkondensatorowego: wartość chwilowa, wartość znamionowa 
 USm, USS  – napięcie międzyfazowe sieci zasilającej: amplituda, wartość skuteczna 
 UT0, UD0  – napięcie progowe w stanie przewodzenia: tranzystora IGBT, jego diody 
 uT, UTn  – napięcie tranzystora IGBT: wartość chwilowa uT = UT0+rTiT, wartość znamionowa 

(dotyczy zarówno tranzystora i diody) 
 x1, x2  – składowe zakłóceniowe prądu wyjściowego przekształtnika i napięcia obwodu 

pośredniczącego 
 α  – kąty przełączeń tranzystorów w metodzie eliminacji wybranych harmonicznych; 

współrzędna nieruchomego układu współrzędnych αβ służącego do opisu wektorowego na-
pięć i prądów w układzie trójfazowym 

 β  – kąty przełączeń tranzystorów w metodzie eliminacji wybranych harmonicznych; 
współrzędna nieruchomego układu współrzędnych αβ  

 δU  – współczynnik napięcia będący stosunkiem maksymalnej amplitudy 1. harmonicznej 
napięcia przekształtnika do amplitudy międzyfazowego napięcia sieci UPPm/USSm  

 δCAP  – wypełnienie prądu kondensatora poziomującego iC w przekształtniku z kondensatorami 
poziomującymi  

 φ  – kąt przesunięcia fazowego między wpływającym prądem iP do przekształtnika AC-DC 
kondycjonera, a 1. harmoniczną napięcia tego przekształtnika uP i uPA0  

 κ  – kąt przesunięcia fazowego między 1. harmoniczną napięcia przekształtnika AC-DC uP,  
a 1. harmoniczną napięcia sieci zasilającej uS,  

 τ  – stała czasowa inercyjnego bloku reprezentującego opóźnienie obliczeń w mikrokontrolerze  
 ψ  – kąt przesunięcia fazowego między 1. harmoniczną prądu iP przekształtnika AC-DC 

pracującego w kondycjonerze, a 1. harmoniczną napięcia sieci zasilającej uS  
 ω  – pulsacja podstawowej harmonicznej, ω = 2πfM 
 ΔIL  – składowa zmienna (międzyszczytowa) prądu iL dławika LDC 

 ΔIDCAV  – różnica wartości średnich prądów dwóch kondensatorów obwodu pośredniczącego 
jednofazowego przekształtnika kaskadowego 

 ΔIS  – składowa zmienna (międzyszczytowa) prądu sieci zasilającej iS spowodowana działaniem 
przekształtnika AC-DC 

 ΔP  – całkowite straty mocy 

 ΔPCAP  – całkowite straty mocy kondensatorach poziomujących przekształtnika z kondensatorami 
poziomującymi 

 ΔPCON  – całkowite straty mocy przewodzenia, ΔPCON = ΔPTCON+ΔPDCON 

 ΔPDREC  – całkowite straty mocy w diodach przekształtnika spowodowane prądem wstecznym tych 
diod, ΔPTREC straty mocy w tranzystorach spowodowane prądem wstecznym diod 

 ΔPPSC  – straty mocy samorozładowania superkondensatora, modułu lub zasobnika 
superkondensatorowego 

 ΔPSC  – straty mocy przewodzenia w superkondensatorze, module lub zasobniku  
superkondensatorowym 

 ΔPTBL  – straty mocy w tranzystorach w stanie blokowania 

 ΔPTCON, ΔPDCON   – całkowite straty mocy przewodzenia przekształtnika AC-DC: w tranzystorach, w diodach 
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 ΔPTG  – całkowite straty mocy w drajwerach tranzystorów 

 ΔPTSW  – całkowite straty mocy przełączania tranzystora ΔPTSW = ΔPTSWon+ΔPTSWoff, gdzie 
ΔPTSWon, ΔPTSWoff są stratami mocy przy załączaniu i wyłączeniu tranzystora 

 Δu  – uchyb napięcia wyjściowego uP spowodowany występowaniem czasu martwego tDT 
w sygnałach sterujacych tranzystorami przekształtnika AC-DC – wzóry (4.12), (4.14) 

 ΔUDC12  – różnica napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego przekształtnika kaskadowego 
wywołana występowaniem zróżnicowania ich pojemności – wzór (6.6) 

 ΔURDC  – różnica napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego przekształtnika kaskadowego 
wywołana występowaniem prądu ΔIDCAV ograniczana za pomocą rezystorów rozpraszają-
cych energię 

 ΔTSC  – przyrost temperatury superkondensatora, modułu lub zasobnika superkondensatorowego 
spowodowany występowaniem w nim strat mocy 



2. Kondycjoner  
  

2. Kondycjoner  
2.1. Wprowadzenie 

Określenie „kondycjoner” pochodzi od nazwy „kondycjonowanie”, która jest używana bardzo 
szeroko w wielu gałęziach przemysłu, np. kondycjonowanie sygnałów, kondycjonowanie wody, cukru 
lub płynów hydraulicznych. We wszystkich tych przykładach słowo „kondycjonowanie” ma znaczenie 
poprawiania, doprowadzenia do pożądanego stanu [S1]. Podobne znaczenie ma pojęcie „kondycjono-
wanie energii elektrycznej”, które prowadzi do poprawy parametrów energii elektrycznej, inaczej 
ujmując, prowadzi do poprawy jakości energii elektrycznej.  

W literaturze poświęconej jakości energii elektrycznej istnieje wiele różnych definicji jakości 
energii [H4] – [H8], dlatego autor na potrzeby niniejszej pracy zaproponował następującą definicję 
jakości energii elektrycznej.  

Jakość energii elektrycznej jest to wielkość wyrażona przez parametry napięcia sieci zasilającej 
napięcia przemiennego takie jak: kształt napięcia, amplituda napięcia, częstotliwość napięcia, 
symetria napięcia (w przypadku sieci trójfazowej) oraz czas trwania przerwy beznapięciowej. 

W przypadku sieci zasilającej napięcia przemiennego, gdy kształt napięcia jest sinusoidalny, 
a amplituda i częstotliwość są niezmienne przy jednoczesnym braku przerw beznapięciowych 
i zapadów, jakość energii elektrycznej jest najwyższa. Taki stan jak i wszelkie odstępstwa od niego są 
wyrażane za pomocą odpowiednich współczynników: i) kształtu napięcia ujętego za pomocą 
współczynnika THD, ii) amplitudy napięcia odniesionej do jej wartości znamionowej, 
iii) częstotliwości odniesionej do jej wartości znamionowej, iv) niesymetrii napięcia ujmującej 
niesymetrię amplitudową i fazową oraz v) przerwy w zasilaniu. Współczynniki te są ujęte w postać 
funkcjonału. Ocena jakości energii jest sprecyzowana w normach EN50160 oraz IEC61000.  

Jakość energii elektrycznej jest mierzona za pomocą przeznaczonych do tego przyrządów 
[MF15]. 

Odpowiednią jakość energii można zapewnić za pomocą kondycjonera energii elektrycznej, który 
w najbardziej rozbudowanym przypadku zawiera zasobnik energii np. w postaci cewki nadprzewodzą-
cej, superkondensatorów, akumulatorów elektrochemicznych lub innych zasobników.  

Kondycjoner energii w najbardziej rozbudowanym przypadku zapewnia stabilizację kształtu 
napięcia (jego amplitudy i częstotliwości), jego symetrię, przy czym dzięki zasobnikowi energii 
kondycjoner zapewnia również zasilanie odbiornika chronionego przy przerwach w sieci zasilającej. 
Takie funkcje spełnia kondycjoner o strukturze AC-DC/DC-AC – rys. 2.1.a.  

Kondycjoner energii elektrycznej może ponadto pracować jako kompensator [C8], [F1] (kompen-
sacja mocy biernej, filtracja wyższych harmonicznych i eliminacja przeciążeń).  

Kondycjoner energii w niniejszej pracy ma nazwę układu kondycjonowania energii. 
Układ kondycjonowania energii, badany w niniejszej pracy, ma realizować następujące zadania:  

− eliminację krótkotrwałych zapadów napięcia w sieci zasilającej, 
− eliminację krótkotrwałych udarów prądu sieci będących wynikiem udarów prądu odbiornika 

chronionego, 
− kompensację mocy biernej, 
− filtrację wyższych harmonicznych w prądach sieci, będących wynikiem nieliniowości odbiornika 

chronionego,  
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− symetryzację prądów sieci ograniczoną do przypadku dostarczania przez kondycjoner składowej 
prądów symetrycznych przeciwnej kolejności.  
Badany w pracy układ kondycjonowania energii ma strukturę równoległą [MZ6], [C7] – 

rys. 2.1.b, gdzie kondycjoner włączony jest do sieci równolegle z odbiornikiem chronionym. 
Kondycjoner równoległy nie umożliwia stabilizacji kształtu napięcia, jego amplitudy i częstotliwości 
przy pracy długotrwałej, a jedynie spełnia te funkcje przy zapadzie napięcia (w czasie, gdy energia 
dostarczana do odbiornika jest pobierana tylko z zasobnika energii kondycjonera).  

 

 
 

Rys. 2.1. Schematy blokowe przykładowych kondycjonerów: a) szeregowego, b) równoległego  
 
Kondycjonerami najczęściej realizowanymi w przemyśle są kondycjonery o strukturze równole-

głej, z przekształtnikiem napięciowym 2-poziomowym [MZ3], takie jak na rys. 2.2. W pokazanym na 
rys. 2.2 zasobnikiem energii jest zasobnik superkondensatorowy.  

 

 
 
Rys. 2.2. Schemat obwodów głównych kondycjonera z przekształtnikiem 2-poziomowym  

i superkondensatorowym zasobnikiem energii (kondycjoner o strukturze z rysunku 2.1.b 
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Realizacja wyżej wymienionych zadań wymaga zastosowania zróżnicowanych strategii regulacji. 
Strategie te mogą być odzwierciedlone za pomocą odpowiednich trybów pracy kondycjonera [MZ4], 
[M7]:  
− trybu kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych harmonicznych, TKMB 
− trybu eliminacji przeciążeń, TEP oraz 
− trybu eliminacji zapadów, TEZ. 

Każdy z tych trybów pracy kondycjonera energii zostanie omówiony szczegółowo w kolejnych 
punktach następnego podrozdziału.  

2.2. Tryby pracy kondycjonera 

2.2.1. Tryb kompensacji mocy biernej – TKMB 

W tym trybie pracy kondycjoner ma za zadanie kompensować moc bierną odbiornika chronione-
go i dostarczać do niego wyższe harmoniczne prądu. Nazwa tego trybu jest umowna i nie 
odzwierciedla całego procesu, jaki w nim zachodzi. Moc bierna jest tu zdefiniowana klasycznie 
w dziedzinie podstawowej harmonicznej napięcia i prądu [F1]. 

Te dwa zadania nie są związane z poborem mocy czynnej przez kondycjoner, jednak w trybie tym 
kondycjoner może pobierać moc czynną potrzebną do naładowania zasobnika (np. superkondensatory, 
SMES) oraz do pokrycia wszelkich strat mocy występujących w przekształtnikach kondycjonera. Tryb 
kompensacji mocy biernej został zilustrowany poglądowo na rys. 2.3.  

 

Przekształniki 
AC-DC i DC-DC

Filtr ACWyłącznik
tyrystorowy

Sieć
zasilająca

Zasobnik super-
kondensatorowy

Odbiornik 
chroniony

Moc czynna

Moc bierna i wyższe 
harmoniczne Kondycjoner

 
 
Rys. 2.3. Składowe mocy czynnej i biernej w TKMB 

 
Tryb TKMB jest realizowany po załączeniu napięcia sieci zasilającej do nieaktywnego kondycjo-

nera, gdy napięcie kondensatora obwodu pośredniczącego CDC osiągnie odpowiedni poziom.  
W przypadku doładowywania zasobnika energii z sieci zasilającej kondycjoner musi uwzględniać 

dodatkowo wartość składowej czynnej prądu odbiornika, tak aby prąd sieci nie przekroczył wartości 
prądu przeciążenia.  

2.2.2. Tryb eliminacji przeciążeń – TEP 

W przypadku, gdy wykryty będzie pobór zbyt dużego prądu odbiornika (jego składowa w osi d), 
przekraczający określoną wartość progową, kondycjoner energii rozpocznie pracę w trybie eliminacji 
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przeciążeń – TEP. Przeciążenie jest zdefiniowane nie tylko wartością prądu, ale również czasem jego 
trwania. Energia niezbędna do eliminacji przeciążenia pobierana jest z zasobnika i powoduje jego 
rozładowanie. Schematycznie proces przekazywania energii pomiędzy kondycjonerem, odbiornikiem 
a siecią zasilającą został przedstawiony na rys. 2.4. 

 

Przekształniki 
AC-DC i DC-DC

Filtr ACWyłącznik
tyrystorowy

Zasobnik super-
kondensatorowy

Odbiornik 
chroniony

Moc czynna

Moc bierna i wyższe harmoniczne Kondycjoner

Moc czynna

Sieć 
zasilająca

 
 
Rys. 2.4. Składowe mocy czynnej i biernej w TEP 

2.2.3. Tryb eliminacji zapadów – TEZ 

W przypadku, gdy w sieci zasilającej zostanie wykryty zapad napięcia, kondycjoner „upewnia 
się”, czy jest to zapad trwający dłużej niż np. 2 ms, jeśli tak, to kondycjoner przechodzi w tryb 
eliminacji zapadów – TEZ. W TEZ podstawową operacją jest odłączenie się od nieprawidłowo 
działającej sieci poprzez wyłączenie wyłącznika tyrystorowego. Przepływ mocy pomiędzy siecią, 
kondycjonerem i odbiornikiem w TEZ został przedstawiony na rys. 2.5. 

 

 
 
Rys. 2.5. Składowe mocy czynnej i biernej w TEZ 
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Podsumowując, można zauważyć, że kondycjoner energii we wszystkich trybach pracy dostarcza 
do odbiornika moc bierną wraz z wyższymi harmonicznymi. Jedynie w zależności od trybu pracy do 
odbiornika dostarczana jest część jego mocy czynnej, gdy kondycjoner wykrył TEP, lub cała moc 
czynna, gdy wystąpił zapad napięcia w sieci zasilającej (TEZ) – tabela 2.1.  
 
 Tabela 2.1 
 

Moc czynna, moc bierna i wyższe harmoniczne prądów w różnych trybach pracy kondycjonera  
(+ składowa występuje, - składowa nie występuje) 

 
sieć zasilająca kondycjoner 

tryb pracy moc czynna moc bierna wyższe 
harmoniczne moc czynna moc bierna wyższe 

harmoniczne
TKMB + – – – + + 

TEP + – – + + + 
TEZ – – – + + + 

2.3. Kondycjoner energii jako sterowane źródło prądu  
Niniejszy podrozdział poświęcony jest działaniu równoległego kondycjonera w kategoriach 

obwodów liniowych o parametrach skupionych i wymuszeniach sinusoidalnych. Działanie ilustruje się 
za pomocą wykresów wskazowych – rys. 2.6. Opisuje się cztery stany pracy kondycjonera 
(stanowiące wybrane przypadki), które nie pokrywają się z wcześniej opisanymi trybami pracy: 
- oddawanie przez kondycjoner mocy czynnej przy kącie przesunięcia fazowego ψ = 180º, 
- oddawanie przez kondycjoner mocy biernej indukcyjnej ψ = φ = 270º, 
- pobieranie przez kondycjoner mocy czynnej przy ψ = 0º, 
- pobieranie przez kondycjoner mocy biernej indukcyjnej ψ = φ = 90º. 

Dla przykładu na rys. 2.6 pokazano także przykładowe wektory prądu odbiornika IO i prądu sieci 
IS. Do opisu niezbędny jest schemat z zaznaczonymi napięciami i prądami, taki jak na – rys. 2.7. 

 

 
 
Rys. 2.6. Wykres wskazowy wektorów napięć i prądów sieci US, IS, przekształtnika UP, IP, dławika UL 

i odbiornika IO w różnych stanach pracy: a) oddawanie energii przez kondycjoner przy ψ = 180º, 
b) oddawanie mocy biernej indukcyjnej ψ = 270º, c) pobieranie przez kondycjoner mocy czynnej  
przy ψ = 0º, d) pobieranie przez kondycjoner mocy biernej indukcyjnej ψ = 90º 
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Rys. 2.7. Kondycjoner z przekształtnikiem AC-DC 
 

Na rys. 2.6.a ilustrującym oddawanie energii z zasobnika do sieci zasilającej przedstawiono 
przypadek ograniczenia czynnego prądu odbiornika IO w taki sposób, aby prąd sieci IS był 
współfazowy z napięciem sieci US. W tym przypadku przekształtnik musi generować napięcie UP 
wyprzedzające napięcie US (κ < 0) o amplitudzie większej od amplitudy napięcia US. Na tym rysunku 
zaznaczono okręgami możliwe położenia wektora napięcia przekształtnika realizujące wektory napięć 
UL o ustalonej amplitudzie. Amplituda wektora napięcia dławików sieciowych UL, uwzględniając ich 
reaktancję indukcyjną, określa amplitudę prądu przekształtnika IP.  

W drugim przypadku – rys. 2.6.b – wektor prądu odbiornika IO jest przesunięty względem napięć 
przekształtnika UP i sieci US o kąt 90º, co odpowiada pobieraniu mocy biernej indukcyjnej. Aby 
skompensować taki prąd, napięcie przekształtnika UP, powinno być współfazowe z napięciem sieci 
US, a jego amplituda powinna być większa od amplitudy napięcia US. Takie położenie wektorów 
powoduje wytworzenie wektora prądu IP, będącego w przeciwfazie do prądu odbiornika IO 
(ψ = φ = 270º), i tym samym jego kompensację. 

W trzecim przypadku przedstawionym na rys. 2.6.c zilustrowano ładowanie zasobnika energii 
kondycjonera przy prądzie współfazowym z napięciem zasilającym US. Taki stan możliwy jest dzięki 
wytworzeniu wektora napięcia przekształtnika UP opóźniającego się względem napięcia US. W celu 
poprawienia czytelności tego przypadku przyjmuje się, że prąd odbiornika IO = 0.  

Ostatni stan, zilustrowany na rys. 2.6.d, przedstawia kompensację mocy biernej odbiornika. 
W tym stanie napięcie UP jest współfazowe z US, a jego amplituda jest mniejsza od amplitudy US.  

2.4. Przekształtnik DC-DC 
Przekształtnik DC-DC przedstawiono na rys. 2.8. Łączy on obwód pośredniczący napięcia stałego 

UDC z zasobnikiem energii, który jest tu zasobnikiem superkondensatorowym. Konieczność 
stosowania przekształtnika DC-DC jest spowodowana charakterem pracy zasobnika superkondensato-
rowego, którego napięcie zmienia się wraz ze stopniem jego naładowania. Ładowanie/rozładowanie 
zasobnika superkondensatorowego realizowane jest przy niezmiennej biegunowości jego napięcia uSC 

i przy odpowiednio dwóch kierunkach prądu iL (stąd pochodzi nazwa przekształtnik dwukierunkowy).  
Najlepszym rozwiązaniem tego zadania jest przekształtnik składający się z dwóch tranzystorów 

stanowiący przekształtnik podwyższająco-obniżający typu buck/boost (rys. 2.2, rys. 2.8), którego 
właściwości są szerzej opisane w pracy [MZ2]. Dwa tranzystory przekształtnika Sa, Sb są sterowane 
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naprzemiennie, co zapewnia pracę przy ciągłym prądzie dławika LDC, iL oraz liniową charakterystykę 
sterowania USC/UDC1 = f(D) – rys. 2.8.b.  

W celu zapewnienia poprawnej pracy przekształtnika dwukierunkowego DC-DC musi być 
spełniony warunek uSC < uDC1. Dobór napięcia znamionowego zasobnika superkondensatorowego oraz 
wyniki badań dotyczących pracy tego przekształtnika przedstawiono w rozdziałach 7 i 8.  

 

 
 
Rys. 2.8. Przekształtnik dwukierunkowy DC-DC: a) schemat obwodów głównych, b) charakterystyka 

sterowania i c) przebiegi sygnałów sterujących tranzystorami Sa i Sb 

2.5. Zasobnik superkondensatorowy 

2.5.1. Budowa superkondensatora 

Superkondensatory są nowoczesnymi elementami, które można zastosować do budowy zasobnika 
energii. Cechują się one stosunkowo dużymi gęstościami energii, łatwością użycia, dużą liczbą cykli 
pracy i dużą trwałością. Te właściwości sprawiają, że wzrasta coraz bardziej zainteresowanie 
zastosowaniem superkondensatorów jako zasobników energii [B4], [R5].  

Pod względem budowy superkondensatory przypominają źródła elektrochemiczne, pozostając 
nadal kondensatorami [B3]. Superkondensatory są zbudowane z dwóch bardzo porowatych elektrod 
nasączonych elektrolitem, które są oddzielone od siebie przepuszczającym jony separatorem 
(podobnie jak w ogniwach elektrochemicznych) – rys. 2.9.  
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Rys. 2.9. Budowa superkondensatora 
 
Za gromadzenie ładunku elektrycznego odpowiedzialne jest zjawisko powstawania warstwy 

podwójnej, tj. warstwy spolaryzowanych jonów elektrolitu powstającej na styku elektrolit-elektroda. 
Warstwa ta ma grubość kilku nanometrów, co przy napięciu przebicia tej warstwy rzędu 1,25 V 
(≈10·109 V/cm) powoduje, że możliwe jest zbudowanie superkondensatorów o znacznie większych 
gęstościach energii niż w przypadku kondensatorów klasycznych (elektrolitycznych, z dielektrykiem 
polimerowym). Napięcie znamionowe najczęściej produkowanych superkondensatorów jest 
w przybliżeniu równe 2,5 V i wynika z tego, że warstwa podwójna powstaje przy każdej z dwóch 
elektrod superkondensatora. Gęstości energii obecnie produkowanych superkondensatorów wynoszą 
ok. 5 Wh/kg (18,2 kJ/kg), zaś gęstości energii kondensatorów elektrolitycznych dochodzą do 
0,15 Wh/kg (0,51 kJ/kg), czyli są mniejsze od gęstości energii superkondensatorów ponad 
trzydziestokrotnie.  

Oprócz bardzo małej grubości warstwy podwójnej do budowy elektrod superkondensatorów 
stosuje się materiały o bardzo dużej porowatości, np. węgiel aktywny (o porowatości przekraczającej 
500 m2/g). Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo zwiększyć gęstość energii/pojemność superkonden-
satora. Pojemność produkowanych obecnie superkondensatorów przewyższa znacznie pojemność 1 F 
i dochodzi nawet do 5000 F.  

2.5.2. Model i właściwości superkondensatora 

Pod względem elektrycznym superkondensator zachowuje się w podobny sposób jak kondensator, 
dlatego model elektryczny kondensatora może być również zastosowany do superkondensatorów – 
rys. 2.10. 

 

a) b)
CSC

RPSC

RSC

CSC

LSC

uSC

iSC

 
 

Rys. 2.10. Superkondensator: a) model elektryczny, b) symbol 
 
Podstawowym parametrem w modelu superkondensatora jest jego pojemność CSC, która jest 

zależna od napięcia superkondensatora. Tolerancja pojemności typowych superkondensatorów wynosi 
+/- 20%. Tak duży rozrzut pojemności wynika z zastosowania węgla aktywnego (materiału taniego, 
lecz o niejednorodnej budowie) jako materiału elektrod. Pojemność superkondensatora CSC zmniejsza 
się wraz ze wzrostem częstotliwości prądu oraz liczbą cykli pracy superkondensatora (proces 
starzenia). Pojemność superkondensatora także zależna jest od napięcia na jego zaciskach – 
dodatek D.2.  

Kolejnym składnikiem modelu superkondensatora jest jego rezystancja szeregowa RSC, która 
uwidacznia się najczęściej w postaci spadku napięcia wywołanego przez prąd superkondensatora. 
Wraz ze zwiększającą się liczbą cykli pracy rezystancja szeregowa RSC zwiększa się. Po wzroście 
o 50% przyjmuje się, że superkondensator uległ całkowitemu zestarzeniu.  

Trzecim elementem modelu superkondensatora jest rezystancja równoległa RPSC, która jest 
odpowiedzialna za jego samorozładowanie.  

W danych katalogowych nie podaje się wartości indukcyjności doprowadzeń z uwagi na jej 
znikomy wpływ w porównaniu z pojemnością CSC.  
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W dodatku D.2 przedstawia się sposób określania parametrów superkondensatora na przykładzie 
modułu superkondensatorowego BMOD0350.  

 

2.5.3. Łączenie szeregowe superkondensatorów 

W celu zbudowania zasobnika superkondensatorowego, który może być użyty w kondycjonerze, 
konieczne jest połączenie szeregowe pojedynczych superkondensatorów. Z powodu występowania 
pewnych odchyłek w wartościach pojemności pojedynczych superkondensatorów na szeregowo 
połączonych superkondensatorach mogą odkładać się napięcia różniące się między sobą o kilka, 
a nawet kilkadziesiąt procent. W celu ograniczenia tego problemu stosuje się tzw. układy wyrównują-
ce napięcia, np. rezystory, diody Zenera lub miniaturowe przekształtniki DC-DC – rys. 2.11. 

 

 
 

Rys. 2.11. Układy wyrównujące napięcia dwóch superkondensatorów połączonych szeregowo: a) rezystory, b) 
diody Zenera, c) przekształtniki DC-DC 

 
Producenci superkondensatorów mają także w swojej ofercie moduły superkondensatorowe 

składające się z wyselekcjonowanych pojedynczych superkondensatorów, dodatkowo zaopatrzone 
w aktywne układy wyrównywania napięć, co pozwala na zbudowanie modułów o napięciach 
znamionowych dochodzących nawet do kilkuset woltów.  

2.6. Podsumowanie 
Niniejszy rozdział przedstawia pracę układu kondycjonowania energii w zależności od trybu jego 

pracy, a także omawia części składowe kondycjonera, takie jak przekształtnik DC-DC i zasobnik 
superkondensatorowy. W niniejszym rozdziale nie omawia się zaś przekształtnika AC-DC, którego 
właściwości są głównym tematem tej pracy doktorskiej.  

W rozdziale 7 przedstawia się projekt kondycjonera laboratoryjnego obejmujący omówione 
w niniejszym rozdziale elementy składowe. 
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3. Topologie podstawowych przekształtników  
wielopoziomowych  

 
W rozdziale przeprowadza się analizę porównawczą podstawowych topologii wielopoziomowych 

przekształtników AC-DC, której wyniki służą do zdefiniowania przekształtnika wielopoziomowego, 
będącego przedmiotem zasadniczej analizy niniejszej pracy. Nazwa przekształtnik AC-DC wynika 
z kierunku przepływu energii od sieci zasilającej do zasobnika energii elektrycznej.  

3.1. Wprowadzenie 
Przekształtniki wielopoziomowe istnieją od ponad 25 lat. Obecnie można wyróżnić kilka podsta-

wowych topologii tych przekształtników oraz wiele ich modyfikacji [L1], [R1], [T2]. Do 
podstawowych topologii zaliczyć można:  
- przekształtniki z diodami poziomującymi (ang. Diode-Clamped Converters) [N1], [M8], [H2], 
- przekształtniki z kondensatorami poziomującymi (ang. Flying Capacitor Converters lub 

Capacitor-Clamped Converters) [G1], [M1], [M2],  
- przekształtniki kaskadowe (ang. Cascade Converters) [P1], [R3] oraz 
- przekształtniki hybrydowe (ang. Hybrid Converters) [V1].  

W literaturze najczęściej spotykanym przekształtnikiem wielopoziomowym jest 3-poziomowy 
przekształtnik z punktem neutralnym (ang. Neutral Point Clamped Converter – NPC). Należy on do 
grupy przekształtników z diodami poziomującymi.  

Spotyka się również rozwiązania bazujące na transformatorach sumujących napięcia [N2], [H1], 
jednak z uwagi na wysoki koszt transformatorów nie są one często wykorzystywane. Nie wchodzą one 
w zakres niniejszej pracy. 

W niniejszym rozdziale przekształtniki n-poziomowe, z wyjątkiem przekształtnika NPC, omawia 
się na przykładzie przekształtników 5-poziomowych.  

3.2. Przekształtnik NPC 
Poszukiwanie topologii przekształtnika umożliwiającego uzyskanie napięć wyjściowych 

o lepszym kształcie niż w przypadku klasycznego przekształtnika 2-poziomowego zaowocowało na 
początku lat 80. XX wieku wynalezieniem przekształtnika 3-poziomowego NPC [N1]. Przekształtnik 
ten ma taką właściwość, że jego zawory energoelektroniczne pracują przy napięciu równym połowie 
napięcia obwodu pośredniczącego UDC. Ta właściwość sprawiła, że zaczęto poszukiwać innych 
rozwiązań i już kilka lat później zaproponowano metodę powiększania liczby poziomów w tych 
przekształtnikach [B1]. Takie przekształtniki nazwano n-poziomowymi przekształtnikami z diodami 
poziomującymi. Na rys. 3.1 przedstawiono schemat obwodów głównych trójfazowego przekształtnika 
NPC.  

W porównaniu z klasycznym trójfazowym przekształtnikiem 2-poziomowym przekształtnik NPC 
ma 2 razy więcej tranzystorów, w sumie jest ich 12 (S1x, S2x, S3x, S4x), oraz dodatkowo zawiera 6 diod 
poziomujących (DP1x, DP2x, gdzie x∈{A, B, C}). Diody te są przyłączone pomiędzy tranzystory górne 
lub dolne oraz do punktu neutralnego 0. Kondensatory C1 i C2 mają taką samą pojemność. W celu 
przeprowadzenia analizy działania przekształtnika zakłada się, że napięcie na tych kondensatorach jest 
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równe UDC/2 (uDC1 = uDC2). Dzięki takiej konstrukcji przekształtnika wyjście dowolnej z faz A, B, C 
może być przyłączone do: 
- dodatniej szyny (+) – rys. 3.2.a, 
- punktu środkowego (0) – rys. 3.2.b, 
- ujemnej szyny (-) – rys. 3.2.c. 
 

 
 
Rys. 3.1. Trójfazowy przekształtnik NPC 
 

 
 

Rys. 3.2. Stany pracy jednej fazy przekształtnika NPC: a) zawory S1 = S2 = 1, S3 = S4 = 0, b) S2 = S3 = 1, 
S1 = S4 = 0, c) S3 = S4 = 1, S1 = S2 = 0. Stan 0 oznacza zawór otwarty, a stan 1 – zawór zamknięty 

 
Na rys. 3.2 przedstawiono wszystkie możliwe stany pracy jednej gałęzi przekształtnika NPC [L1], 

[R1]. Można zauważyć, że taka gałąź jest w stanie wygenerować trzy różne poziomy napięć na jej 
wyjściu (UDC/2, 0, - UDC/2), stąd też przekształtnik ten nosi nazwę przekształtnika 3-poziomowego.  
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3.3. Przekształtnik z diodami poziomującymi 
Kolejnym przekształtnikiem wielopoziomowym, który powstał jako rozwinięcie przekształtnika 

NPC, jest n-poziomowy przekształtnik z diodami poziomującymi [B1].  
W porównaniu z przekształtnikiem NPC przekształtnik n-poziomowy umożliwia przyłączenie 

wyjścia danej fazy do n różnych poziomów napięć. Napięcie obwodu pośredniczącego powinno być 
równomiernie rozłożone na n-1 kondensatorach, np. w przypadku przekształtnika 5-poziomowego 
w obwodzie pośredniczącym są cztery kondensatory – C1, C2, C3 i C4 – rys. 3.3. Przyłączanie 
odpowiednich kondensatorów do wyjścia odbywa się dzięki użyciu diod poziomujących DP1x – DP6x. 

 

 
 
Rys. 3.3. Trójfazowy 5-poziomowy przekształtnik z diodami poziomującymi 

 
Na rys. 3.4 przedstawiono wszystkie możliwe stany zaworów jednej gałęzi 5-poziomowego 

przekształtnika z diodami poziomującymi wraz z odpowiadającymi im napięciami wyjściowymi. 
Kolorem niebieskim zaznaczono prądy płynące w kierunku zgodnym ze strzałkowaniem prezentowa-
nym na rysunku, a prądy płynące w kierunku przeciwnym są oznaczone kolorem czerwonym. 
Napięcie wyjściowe uPA0 może przyjmować pięć poziomów w zależności od stanu zaworów.  
W tabeli 3.1 zestawiono stany zaworów i odpowiadające im napięcia wyjściowe uPA0.  

Z tabeli 3.1 wynika, które tranzystory są sterowane naprzemiennie i stanowią odpowiednie pary, 
tj.: S1 – S5, S2 – S6, S3 – S7, S4 – S8. 

Ważną zaletą tego przekształtnika jest to, że napięcie na dowolnym z wyłączonych zaworów jest 
równe napięciu UDC/4 lub ogólnie UDC/n-1. Natomiast na diodach poziomujących są one różne 
i wynoszą: DP1, DP6 – UDC/4, DP2, DP5 – UDC/2 i DP3, DP4 – 3UDC/4. Można zatem stwierdzić, że 
przekształtniki z diodami poziomującymi mogą być konstruowane przy użyciu sterowanych zaworów 
energoelektronicznych o niższym napięciu znamionowym. Napięcia znamionowe diod poziomujących 
jednak nie są równe. 
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Rys. 3.4. Działanie jednej fazy 5-poziomowego przekształtnika z diodami poziomującymi 
 
 Tabela 3.1 
 

Napięcie wyjściowe i odpowiadające im stany zaworów 5-poziomowego przekształtnika z diodami 
poziomującymi 

 
Stany zaworów Napięcie 

uPA0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
UDC/2 1 1 1 1 0 0 0 0 
UDC/4 0 1 1 1 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 
-UDC/2 0 0 0 1 1 1 1 0 
-UDC/4 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Można wykazać, że przepływ składowej czynnej prądu AC o dowolnym kierunku wywołuje 
zmiany napięć na kondensatorach obwodu pośredniczącego. Problem ten oraz sposoby jego 
rozwiązywania zostały opisane w pracach [M9], [O1]. 

3.4. Przekształtnik z kondensatorami poziomującymi 
Na początku lat 90. XX wieku prace nad nowymi topologiami przekształtników zaowocowały 

wynalezieniem przekształtników komórkowych [M2], [P2], [P3]. Ich przykładem jest przekształtnik 
AC-DC z kondensatorami poziomującymi – rys. 3.5, [M4].  

W 5-poziomowym przekształtniku z kondensatorami poziomującymi napięcie wyjściowe jest 
tworzone poprzez odpowiednie przyłączanie szeregowo połączonych kondensatorów C1, C2 i C3 do 
wyjścia tego przekształtnika (np. stan 7 na rys. 3.6). Kondensatory te powinny być naładowane 
odpowiednio do napięć ¾UDC, ½UDC, ¼UDC.  

W celu zwiększenia czytelności analizy działania przekształtnika z kondensatorami poziomują-
cymi analiza ta została wykonana dla przekształtnika jednofazowego – rys. 3.6. Analiza działania 
przekształtnika trójfazowego jest podobna, z wyjątkiem tego, że w przekształtniku trójfazowym nie 
występuje punkt neutralny 0, a odbiornik jest trójfazowy. W tabeli 3.2 zestawiono wszystkie możliwe 
stany (24 = 16) zaworów przekształtnika jednofazowego i odpowiadające im napięcia wyjściowe. Na 
rys. 3.6 przedstawiono wszystkie schematy zastępcze dla stanów zaworów z tabeli 3.2.  

Na wyjściu 5-poziomowego przekształtnika z kondensatorami poziomującymi można uzyskać 
pięć poziomów napięć ±½UDC, ±¼UDC i 0, przy czym napięcia ±¼UDC i 0 można uzyskać przy 
różnych stanach zaworów. Te stany nazywa się nadmiarowymi. Należy tutaj przypomnieć, że 
w przypadku przekształtnika z diodami poziomującymi stany nadmiarowe nie występują.  

Z uwagi na fakt, że do wyjścia przyłączane są kondensatory C1, C2 i C3, przez które przepływa 
prąd wyjściowy, napięcia na tych kondensatorach będą mogły się zmieniać. W pracach [M1], [S2] 
znajduje się omówienie zjawiska zmian napięcia na kondensatorach poziomujących.  

 

 
 
Rys. 3.5. Trójfazowy 5-poziomowy przekształtnik z kondensatorami poziomującymi 
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 Tabela 3.2 
 

Napięcia wyjściowe i odpowiadające im stany zaworów jednofazowego przekształtnika 
5-poziomowego z kondensatorami poziomującymi  

 
Stany zaworów Nr stanu 

z rys. 3.6 
Napięcie uPA0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1 UDC1 = UDC/2 1 1 1 1 0 0 0 0 
2 UC1-UDC2 = UDC/4 0 1 1 1 1 0 0 0 
3 UDC1-UC1+UC2 = UDC/4 1 0 1 1 0 1 0 0 
4 UDC1-UC2+UC3 = UDC/4 1 1 0 1 0 0 1 0 
5 UDC1-UC3 = UDC/4 1 1 1 0 0 0 0 1 
6 UC2-UDC2 = 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
7 UC1-UC2+UC3-UDC2 = 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
8 UC1-UC3-UDC2 = 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
9 UDC1-UC1+UC3 = 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
10 UDC1-UC1+UC2-UC3 = 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
11 UDC1-UC2 = 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
12 UC3-UDC2 = -UDC/4 0 0 0 1 1 1 1 0 
13 UC2-UC3-UDC2 = -UDC/4 0 0 1 0 1 1 0 1 
14 UC1-UC2-UDC2 = -UDC/4 0 1 0 0 1 0 1 1 
15 UDC1-UC1 = -UDC/4 1 0 0 0 0 1 1 1 
16 -UDC2 = -UDC/2 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Rys. 3.6. Działanie jednofazowego 5-poziomowego przekształtnika z kondensatorami poziomującymi: 

a) schemat, b) schematy zastępcze 
 

W rodzinie przekształtników komórkowych wyróżnić można również inny typ przekształtnika 
AC-DC nazywany przekształtnikiem stosowym (ang. Stacked Multicell Converter). Przekształtnik ten 
mimo wielu zalet, jakimi są wysoki współczynnik wykorzystania tranzystorów i wysoka sprawność 
[D1] wymaga stosowania większej liczby zaworów niż przekształtniki o topologiach podstawowych. 
Z tego też powodu przekształtnik stosowy nie został omówiony w niniejszej pracy.  
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3.5. Przekształtnik kaskadowy 
Stosunkowo prostą intuicyjnie topologię ma przekształtnik kaskadowy po raz pierwszy opisany 

przez Marchesoniego w pracy [M6]. W swojej podstawowej wersji jest on zbudowany 
z przekształtników mostkowych – rys. 3.7. Każdy przekształtnik mostkowy umożliwia wygenerowa-
nie 3-poziomowego napięcia wyjściowego. Zatem jednofazowy przekształtnik kaskadowy składający 
się z dwóch przekształtników mostkowych z takimi samymi napięciami obwodu DC jest w stanie 
wygenerować 5-poziomowe napięcie wyjściowe. Zostało to zobrazowane na rys. 3.8Rys. 3.8 i w tabeli 
3.3.

ozytywną, która może być wykorzystana 
w m

Nap

ją różne wartości, przekształtnik 
taki

zystać z wielu 
rozc

pracy w układzie kondycjo-
nowania energii, gdzie zasobnikiem jest zasobnik superkondensatorowy.  

 

  
Podobnie jak w przypadku 5-poziomowego przekształtnika z kondensatorami poziomującymi 

i tutaj przekształtnik kaskadowy pozwala wygenerować 5 poziomów napięć przy 16 różnych stanach 
zaworów. Nadmiarowość stanów zaworów jest cechą p

etodach modulacji opisanych w punkcie 4.3.2 i [R4]. 
Istotną cechą omawianego przekształtnika jest to, że źródła napięcia obwodu pośredniczącego DC 

muszą być separowane galwanicznie. Takie napięcia mogą być wytwarzane za pomocą prostowników 
przyłączonych do uzwojeń wtórnych wielouzwojeniowego transformatora [R3] lub kilku jednofazo-
wych transformatorów [R4]. Zastosowanie takiego transformatora jest bardzo kosztowne, dodatkowo 
jest on głównym źródłem strat w takim przekształtniku [L3]. Przekształtnik kaskadowy cechuje się 
najmniejszą liczbą elementów w porównaniu do omówionych wcześniej topologii przekształtników. 

ięcia występujące na tych elementach w przypadku idealnym są takie same i wynoszą UDC/(n-1).  
Przekształtniki kaskadowe mogą być zasilane ze źródeł napięcia stałego DC o takim samym 

napięciu i wtedy nazywane są symetrycznymi przekształtnikami kaskadowymi lub po prostu 
przekształtnikami kaskadowymi. W przypadku gdy napięcia stałe ma

 nazwa się asymetrycznym przekształtnikiem kaskadowym [M3]. 
Zastosowanie przekształtnika kaskadowego w układzie kondycjonera powoduje, że pracuje on 

jako przekształtnik AC-DC, realizując funkcje kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych 
harmonicznych. W bardziej rozbudowanej wersji może on jeszcze podtrzymywać działanie odbiornika 
chronionego kosztem energii pobieranej z rozczłonkowanego zasobnika. Ten układ wydaje się więc 
najbardziej naturalny dla superkondensatorów lub też dla przypadków, kiedy można kor

złonkowanych źródeł napięcia stałego, nie wymagając stosowania transformatora.  
Omawiany przekształtnik kaskadowy jest analizowany w niniejszej 

 

Rys. 3.7. Trójfazowy 5-poziomowy przekształtnik kaskadowy 
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Rys. 3.8. Działanie jednofazowego 5-poziomowego przekształtnika kaskadowego: a) schemat układu, 
b) schematy zastępcze – takie jak w tabeli 3.3 

 
 Tabela 3.3 
 

Napięcia wyjściowe i stany zaworów jednofazowego 5-poziomowego przekształtnika kaskadowego 
 

Stany zaworów Stan  
z rys. 3.8 

uPA0 
(UDC1 = UDC2 = ¼UDC) uP1 uP2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1 UDC/2 UDC1 UDC2 1 0 0 1 1 0 0 1 
2 UDC/4 UDC1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
3 UDC/4 UDC1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
4 UDC/4 0 UDC2 1 0 1 0 1 0 0 1 
5 UDC/4 0 UDC2 0 1 0 1 1 0 0 1 
6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
7 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
8 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
9 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
10 0 UDC1 -UDC2 1 0 0 1 0 1 1 0 
11 0 -UDC1 UDC2 0 1 1 0 1 0 0 1 
12 -UDC/4 0 -UDC2 1 0 1 0 0 1 1 0 
13 -UDC/4 0 -UDC2 0 1 0 1 0 1 1 0 
14 -UDC/4 -UDC1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
15 -UDC/4 -UDC1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
16 -UDC/2 -UDC1 -UDC2 0 1 1 0 0 1 1 0 
 
Z powyższej tabeli wynika, że wartość szczytowa napięcia wyjściowego uPA0 jest równa sumie 

napięć obwodu pośredniczącego. W przypadku wcześniej wymienionych przekształtników z jednym 
źródłem napięcia stałego UDC wartość maksymalna napięcia wyjściowego wynosi UDC/2. Porównanie 
ilościowe analizowanych w pracy przekształtników jest wykonane przy uwzględnieniu tej samej 
wartości międzyszczytowej napięcia wyjściowego uPA0 oznaczanej przez UDC. Dlatego zapisuje się, że 
wartość napięcia pojedynczego źródła napięcia w 5-poziomowym przekształtniku kaskadowym 
wynosi UDC/4.  
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3.6. Przekształtnik hybrydowy 
Przekształtniki hybrydowe stanowią osobną klasę przekształtników wielopoziomowych. Nazwa 

pochodzi od Manjrekara i Lipo [M10], [M5] i oznacza według nich przekształtnik wielopoziomowy, 
w którym użyte są różnego rodzaju zawory (np. tyrystory GTO razem z tranzystorami IGBT). Należy 
to jednak rozumieć szerzej, tj. jako przekształtniki, których części są złożone z podstawowych 
przekształtników wielopoziomowych (rozdziały 3.2 – 3.5), zbudowanych z różnego rodzaju zaworów 
mogących różnić się napięciem obwodów pośredniczących (przekształtniki kaskadowe asymetryczne) 
– rys. 3.9, [R1], [M11]. Przekształtniki kaskadowe asymetryczne to takie, których napięcia obwodów 
pośredniczących przekształtników składowych nie są równomierne [V2 – str. 12 rys. 2.5]. 

Przekształtniki hybrydowe stosuje się w niestandardowych rozwiązaniach wymagających 
ulepszonych właściwości przekształtnika wielopoziomowego [V2].  

Na rys. 3.9 zamieszczono dwa przykłady jednofazowych przekształtników hybrydowych. 
Pierwszym przykładem jest przekształtnik hybrydowy kaskadowy składający się z przekształtnika 
NPC i klasycznego przekształtnika mostkowego – rys. 3.9.a. Drugi przykład to przekształtnik 
kaskadowy (asymetryczny) wykonany z dwóch przekształtników mostkowych – rys. 3.9.b. 
Zastosowanie tyrystorów GTO umożliwia uzyskanie wyższego napięcia wyjściowego (wyższe 
napięcie UDC1) przy niższych częstotliwościach przełączania. Napięcie UDC2 powinno być 2- lub  
3-krotnie niższe, dzięki czemu uzyskuje się bardziej korzystne przebiegi napięcia wyjściowego uPA0 
[M3].  
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Rys. 3.9. Przekształtniki hybrydowe: a) przekształtnik NPC z przekształtnikiem mostkowym, b) przekształtnik 
hybrydowy o strukturze kaskadowej asymetrycznej 7- lub 9-poziomowy 

 
Zaletą przekształtnika hybrydowego (np. rys. 3.9.a) jest wykorzystanie w nim przekształtnika 

NPC, który daje stabilny i równomierny rozkład napięć UDC1. Zaletą jest również możliwość 
zwiększenia liczby poziomów napięcia wyjściowego do 7 lub 9. Przy 9 poziomach liczba zaworów 
jest mniejsza niż w podstawowych topologiach.  

Tak jak to zostało opisane w pracy [V2], napięcia kondensatorów obwodu pośredniczącego 
w przekształtnikach mostkowych (UDC2 – rys. 3.9.a) są stabilizowane poprzez takie sterowanie, żeby 
ich moc czynna była równa zero. Takie założenie może być spełnione, gdy istnieje możliwość 
przewidzenia zmian napięcia przekształtnika we względnie długim horyzoncie czasowym. Z kolei 
napięcia przekształtnika można przewidzieć, o ile przewidywalne są parametry odbiornika [V2 – str. 
82 – 83]. Taka sytuacja ma na przykład miejsce, gdy odbiornikiem falownika jest maszyna indukcyjna 
i jej napięcia są wolnozmienne w porównaniu ze zmiennością jej prądów. Jeżeli przekształtnik AC-DC 
ma pracować w kondycjonerze, to sytuacja jest zupełnie inna, napięcia przekształtnika zmieniają się 
znacznie szybciej niż to ma miejsce w przypadku maszyny indukcyjnej. Z tego też powodu 
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przekształtnik hybrydowy, mimo licznych zalet, nie wydaje się bezpośrednio przydatny do 
kondycjonera jako przekształtnik AC-DC.  

Możliwości syntezy napięć wyjściowych przekształtnika hybrydowego można zilustrować, 
posługując się rys. 3.10 (dotyczy to obu przekształtników z rys. 3.9). Na rys. 3.10 przedstawiono 
napięcia wyjściowe poszczególnych przekształtników uPA1, uPA2 i wyjściowe napięcie przekształtnika 
hybrydowego uPA0. Napięcia te zostały przedstawione dla różnych stosunków amplitud napięć 
poszczególnych przekształtników (UDC1/UDC2).  
 

 
 
Rys. 3.10. Napięcia przekształtników składowych uPA1, uPA2 oraz napięcie wyjściowe przekształtnika 

hybrydowego uPA0 z rys. 3.9: a) dla przypadku, który jest odniesieniem dla przekształtnika  
hybrydowego UDC1 = UDC2, można go traktować jako przekształtnik symetryczny,  
b) dla przekształtnika asymetrycznego UDC1 = 2UDC2 oraz c) UDC1 = 3UDC2 dla następujących  
parametrów: głębokość modulacji ma = 0,67, liczba przełączeń w jednym okresie podstawowej 
harmonicznej napięcia wyjściowego była równa 104 

 
Na rys. 3.10.a, gdzie UDC1 = UDC2, przedstawiono przebiegi dla przekształtnika kaskadowego 

symetrycznego. W obu przekształtnikach napięcie jest modulowane za pomocą modulacji szerokości 
impulsów z fazowym przesunięciem sygnałów nośnych – punkt 4.3.2.  

Następny przypadek – rys. 3.10.b – zachodzi, gdy UDC1 = 2UDC2. Oznacza to, że przekształtnik 
jest asymetryczny. W przekształtniku przyłączonym do wyższego napięcia (z tyrystorami GTO) 
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zawory przełączają się jedynie raz na okres podstawowej harmonicznej. Istnieje zatem możliwość 
ograniczenia strat przełączania tych zaworów, które przystosowane do wyższego napięcia, mają 
dłuższe czasy przełączania. Tranzystory IGBT przełączają się z wyższą częstotliwością. Można 
zauważyć, że w tym przypadku liczba poziomów w napięciu wyjściowym zwiększyła się do 7.  

Przypadek, gdzie napięcia obwodów DC różnią się trzykrotnie, tj. UDC1 = 3UDC2 pokazano na 
rys. 3.10.c. Dla tego warunku uzyskuje się zwiększenie liczby poziomów do 9. Warunkiem 
koniecznym do tego, żeby możliwe było odtwarzanie napięcia zadanego dla wszystkich jego wartości, 
jest przełączanie obu przekształtników z częstotliwością większą niż częstotliwość podstawowej 
harmonicznej fM.  

Przy przebiegach napięcia wyjściowego na rys. 3.10 zamieszczono wartość współczynnika THD. 
Można zauważyć, że współczynnik ten ma najmniejszą wartość dla przekształtnika 9-poziomowego 
(UDC1 = 3UDC2). 

3.7. Podsumowanie 
Analiza została przeprowadzona ze względu na przydatność każdej analizowanej topologii do 

układu kondycjonowania energii, w którym zgodnie z założeniami, zasobnikiem ma być zasobnik 
superkondensatorowy.  

Z analizy porównawczej podstawowych topologii wielopoziomowych przekształtników AC-DC 
wynikają następujące wnioski.  

Wymienione przekształtniki różnią się pod względem topologii występowaniem dodatkowych 
elementów, takich jak diody poziomujące i kondensatory poziomujące. Jedynie przekształtniki 
kaskadowe cechują się najmniejszą liczbą elementów wchodzących w skład ich topologii. Ta ważna 
cecha przekształtników kaskadowych będzie powodowała redukcję kosztów ich budowy, a także może 
powodować zmniejszenie strat mocy – rozdział 5.  

Bardzo istotną zaletą przekształtnika kaskadowego jest jego modularność, która częściowo 
występuje także w przekształtniku z kondensatorami poziomującymi [P2], [M1]. Modularność 
przekształtnika kaskadowego pociąga za sobą także modularność zasobnika superkondensatorowego, 
co również stanowi zaletę. Do zalet tych należą 
- niższe napięcia na częściach składowych modułów (zależne od liczby poziomów przekształtnika), 
- łatwiejsza budowa przekształtnika, 
- niższy koszt przekształtnika. 

Przekształtniki hybrydowe cechują się wieloma zaletami z uwagi na korzystniejsze kształtowanie 
napięcia wyjściowego, jednak z uwagi na to, że niniejsza analiza dotyczy podstawowych topologii 
przekształtników wielopoziomowych, przekształtniki hybrydowe nie są przedmiotem analizy. 

Ostatecznym wnioskiem z przeprowadzonej analizy porównawczej podstawowych topologii 
wielopoziomowych przekształtników AC-DC jest to, że przekształtnik kaskadowy jest najbardziej 
naturalny dla superkondensatorów lub też dla przypadków, kiedy można korzystać z wielu 
rozczłonkowanych źródeł napięcia stałego. 
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4. Metody modulacji w przekształtnikach 
wielopoziomowych  

 
Rozdział ten jest poświęcony metodom modulacji w przekształtnikach wielopoziomowych i ich 

analizie porównawczej. Wynikiem ma być ustalenie przydatności danej metody modulacji do 
sterowania przekształtnika kaskadowego, a w szczególności pracującego w układzie kondycjonowania 
energii elektrycznej z zasobnikiem superkondensatorowym. 

4.1. Wprowadzenie 
W rozdziale tym opisano podstawowe rodzaje metod modulacji w przekształtnikach wielopozio-

mowych wraz z ich porównaniem. Opis wykonano z zastosowaniem podziału metod modulacji ze 
względu na częstotliwość przełączania zaworów przekształtnika. Różne metody z prezentowanych 
w tym rozdziale mogą być stosowane do sterowania różnych topologii przekształtników wielopozio-
mowych. Dlatego też w komentarzu do każdej metody modulacji wymienione zostaną przekształtniki 
mogące z nią pracować.  

Wszystkie metody modulacji można podzielić na dwie grupy, tj. na metody o niskiej częstotliwo-
ści przełączania oraz metody o wysokiej częstotliwości [R6]. W pierwszej grupie metod zawory 
przekształtnika przełączane są raz lub kilka razy na okres podstawowej harmonicznej napięcia 
wyjściowego uPA0. W drugiej grupie metod modulacji częstotliwość przełączania jest znacznie wyższa 
niż w pierwszej, taka jak np. w metodzie MSI (PWM). Podział ten został przedstawiony na rys. 4.1. 
Główną zaletą metod o niskiej częstotliwości przełączania jest to, że zawory przełączane są raz (lub 
kilka razy) na okres podstawowej harmonicznej, a zatem straty mocy przełączania są tutaj minimalne. 
Ta grupa metod modulacji nadaje się do przekształtników dużej i bardzo dużej mocy, gdzie używa się 
wysokonapięciowych zaworów o dużych czasach przełączania. Zaletą metod o wysokiej częstotliwo-
ści przełączania jest bardziej wierne odtwarzanie sygnałów zadanych (modulujących).  

W dalszej części tego rozdziału zostaną przedstawione podstawowe metody modulacji w prze-
kształtnikach wielopoziomowych zilustrowane na przykładzie przekształtników 5- oraz 11-poziomo-
wych. Metody te przedstawia się za pomocą przebiegu czasowego napięcia wyjściowego uPA0 oraz 
przebiegu napięcia fazowego przekształtnika trójfazowego uPA, którego odbiornik jest symetryczny.  

 

 
 
Rys. 4.1. Podział metod modulacji w przekształtnikach wielopoziomowych 
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W analizie metod modulacji pominięto metody o zmiennej częstotliwości, np. metody histerezo-
we lub metody sigma-delta [C4], [L4], [N2].  

Porównanie metod wykonuje się ze względu na współczynnik THD, błąd średniokwadratowy 
εRMS, liczbę przełączeń NP oraz amplitudę podstawowej harmonicznej A1h i wyższych harmonicznych 
niższego rzędu A5h, A7h. W niniejszym rozdziale współczynnik THD jest traktowany jako główny 
wskaźnik porównania.  

4.2. Metody o niskiej częstotliwości przełączania 

4.2.1. Metoda schodkowa  

Jest to jedna z najprostszych metod modulacji w przekształtnikach wielopoziomowymi [S3], [S4], 
w której zawory przełączają się w chwilach zrównania się sygnału modulującego SM z poziomem 
w połowie wysokości odpowiedniego schodka napięcia (pomiędzy dwoma sąsiednimi poziomami 
napięć). Wartość tego poziomu, porównywanego z sygnałem modulującym, określa się wzorem (4.1). 
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gdzie: k = 1, 2, ..., (n-1)/2 dla n nieparzystych i k = 1, 2, ..., n/2 dla n parzystych, 
 n – liczba poziomów przekształtnika. 

W wyniku porównania sinusoidalnego sygnału modulującego SM z odpowiednimi poziomami pk 
uzyskuje się napięcia wyjściowe takie jak pokazano na rys. 4.2. Metoda schodkowa daje małe wartości 
współczynnika THD dla przekształtników o dużej liczbie poziomów (n ≥ 11) – rys. 4.2.b.  

 

 
 
Rys. 4.2. Napięcia wyjściowe uPA0 i fazowe uPA przekształtnika sterowanego metodą schodkową dla  

głębokości modulacji ma = 0,67: a), c) dla przekształtnika 5-poziomowego, b), d) dla przekształtnika  
11-poziomowego (napięcie uPA jest napięciem przekształtnika trójfazowego) 

 
W metodzie schodkowej, przy stosowaniu sinusoidalnego sygnału modulującego 

(SM = ma sin(ωt)), amplituda podstawowej harmonicznej napięcia wyjściowego (lub fazowego) A1h nie 
jest proporcjonalna do głębokości modulacji – (A1h = g(ma))≠(A1hzad∝ma) – rys. 4.3.a, rys. 4.3.b. 
Problem ten można ominąć poprzez zastosowanie sygnału modulującego o zmodyfikowanej 
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głębokości modulacji ma* = g(ma) – rys. 4.4.a, rys. 4.4.b. Na rys. 4.3.a,b i rys. 4.4.a,b oprócz 
amplitudy podstawowej harmonicznej A1h zaznaczono również wyższe harmoniczne niższego rzędu 
(A5h i A7h). Występowanie tych harmonicznych jest cechą metod o niskiej częstotliwości przełączania.  

Dodatkowo na rys. 4.3.c,d, rys. 4.4.c,d przedstawiono zmiany błędu średniokwadratowego εRMS 
określanego wzorem (4.2). Tak określony błąd średniokwadratowy napięcia może być miarą strat 
w odbiorniku o szeregowo połączonych elementach RL spowodowanych wyższymi harmonicznymi. 
Przy tym taka ocena strat za pomocą błędu średniokwadratowego napięcia daje wynik zawyżony, 
ponieważ prądy od wyższych harmonicznych napięcia są wynikiem ich działania na obwód szeregowo 
połączonych elementów RL. Dokładniejszą miarą strat wywołanych prądami wyższych harmonicz-
nych byłby błąd średniokwadratowy prądu wygenerowanego ocenianym napięciem.  
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Rys. 4.3. Charakterystyki dla metody schodkowej przy n = 5 i n = 11 w funkcji ma: a), b) amplituda 

podstawowej, 5. i 7. harmonicznej, c), d) błąd średniokwadratowy określony wzorem (4.2)  
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Rys. 4.4. Charakterystyki dla metody schodkowej przy n = 5 i n = 11 w funkcji ma*: a), b) amplituda  

podstawowej, 5. i 7. harmonicznej, c), d) błąd średniokwadratowy εRMS 
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gdzie: A1h – jest amplitudą podstawowej harmonicznej napięcia u(t, ma). 

Należy zauważyć, że błąd średniokwadratowy εRMS jest związany ze współczynnikiem THD. Błąd 
średniokwadratowy napięcia εRMS jest wartością skuteczną wyższych harmonicznych napięcia. 
Wartość ta występuje w liczniku współczynnika THD napięcia. Ze względu na to, że we współczynni-
ku THD licznik jest odniesiony do wartości skutecznej napięcia pierwszej harmonicznej, to przy 
nierosnącej zasadniczo wartości błędu εRMS wraz ze wzrostem wartości skutecznej pierwszej 
harmonicznej współczynnik THD maleje. Należy zwrócić uwagę na interpretację błędu εRMS, który 
można traktować jako iloraz licznika THD oraz UDC/2.  

Na rys. 4.5 przedstawiono charakterystyki współczynnika THD = f(ma) napięć wyjściowych uPA0 

i fazowych uPA dla przekształtników 5- i 11-pozimowego, gdzie zaznaczono punkty przy głębokości 
modulacji ma = 0,67. Na rys. 4.6 zilustrowano zaś charakterystykę współczynnika THD = f(ma*).  

Metoda schodkowa może być stosowana w przekształtnikach kaskadowych ze stabilizowanymi 
źródłami napięcia stałego i z diodami poziomującymi, a nie nadaje się do sterowania przekształtni-
kiem z kondensatorami poziomującymi z uwagi na brak możliwości utrzymywania napięć na 
kondensatorach poziomujących na odpowiednim poziomie.  

 

 
 
Rys. 4.5. Współczynnik THD w metodzie schodkowej w funkcji ma dla a) n = 5 i b) dla n = 11 
 

 
 
Rys. 4.6. Współczynnik THD w metodzie schodkowej w funkcji zmodyfikowanej  

głębokości modulacji ma* dla a) n = 5 i b) dla n = 11 
 
Zaletą metody schodkowej jest niska częstotliwość przełączania zaworów.  
Do wad tej metody można zaliczyć dużą wartość THD przy znacznym udziale wyższych harmo-

nicznych niższego rzędu.  
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Znana jest również inna metoda modulacji schodkowej [W2], różna od omówionej powyżej. 
Okres podstawowej harmonicznej jest w niej podzielony na stałą całkowitą liczbę przedziałów. 
W każdym z tych przedziałów napięcie wyjściowe jest stałe i równe wartości średniej sygnału 
modulującego. W realizacji praktycznej należy mieć pewną liczbę poziomów napięć DC zmieniają-
cych swoją wartość wraz z głębokością modulacji. Dlatego metoda ta nie może być stosowana 
w przekształtniku wielopoziomowym.  

4.2.2. Metoda eliminacji wybranych harmonicznych 

Metoda ta znana jest od wielu lat dla przekształtników 2-poziomowych [T1], a po raz pierwszy 
została zaadaptowana do przekształtników wielopoziomowych w pracy [L2]. W metodzie tej 
amplitudę pierwszej harmonicznej dobiera się tak, aby była ona proporcjonalna do głębokości 
modulacji ma, a amplitudy wybranych wyższych harmonicznych były równe zero. 

Metoda eliminacji wybranych harmonicznych występuje w kilku wersjach różniących się od 
siebie liczbą przełączeń. W niniejszej pracy omawia się jedynie metodę z minimalną liczbą 
przełączeń, która przy nieparzystej liczbie poziomów n wynosi dla jednej fazy 2·(n-1) na okres 
sygnału modulującego SM. Kąty przełączania, których jest (n-1)/2, są oznaczane jako α1, α2,…, α(n-1)/2. 
Napięcie wyjściowe takiego przekształtnika może być opisane szeregiem Fouriera (4.3), w którym  
(n-1)/2 kątów przełączania jest niewiadomymi. Wyznacza się je na podstawie (n-1)/2 równań 
opisujących amplitudy wybranych składowych harmonicznych (4.4). Celowe jest, by te równania 
opisywały amplitudy nieparzystych wyższych harmonicznych niższych rzędów. W przekształtnikach 
trójfazowych dodatkowo występuje samoczynne eliminowanie harmonicznych o rzędach będących 
krotnościami liczby 3. Zatem równania (4.4) powinny określać tylko amplitudy harmonicznych rzędu 
1, 5, 7, 11, 13 itd. (w sumie (n-1)/2 harmonicznych).  
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gdzie h jest rzędem harmonicznych. 

Pierwsze równanie określające względną amplitudę pierwszej harmonicznej A’1h jest sparametry-
zowane głębokością modulacji ma, a amplitudy pozostałych harmonicznych są przyrównywane do 0. 
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gdzie ma jest głębokością modulacji przyjmującą wartości od 0 do 1, α1, α2 są kątami przełączania 
takimi jak przedstawiono na rys. 4.7, x jest (n-1)/2 rzędem harmonicznych nieparzystych niepodziel-
nych przez 3 (tj. x∈{1, 5, 7, 11, 13, ...}). 

Na rys. 4.7.a,b przedstawiono przykładowe przebiegi napięcia wyjściowego uPA0 przekształtnika 
5-poziomowego i 11-poziomowego wraz z zaznaczonymi kątami przełączania. W celu wyznaczenia 
tych kątów dla n = 5 należy rozwiązać dwa nieliniowe równania (4.5). Do tego celu wykorzystano 
metodę rozwiązywania równań nieliniowych Newtona-Raphsona, a wyniki przedstawiono w funkcji 
głębokości modulacji ma na rys. 4.8. Dla wybranych głębokości modulacji ma na rys. 4.7.c,d 
przedstawiono przebiegi napięcia fazowego przekształtnika trójfazowego uPA. 
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Rys. 4.7. Napięcia wyjściowe uPA0 oraz fazowe uPA wraz z zaznaczonymi kątami przełączania αi dla  

ma = 0,67: a), c) dla przekształtnika 5-poziomowego α1 = 27,2º, α2 = 63,2º i b), d) dla przekształtnika  
11-poziomowego α1 = 9,02º, α2 = 33,1º, α3 = 41,7º, α4 = 56,7º, α5 = 76,8º 

 
W przypadku 5-poziomowego napięcia wyjściowego istnieją dwa różne zbiory kątów α1 i α2. 

Pierwszy zbiór (zaznaczony linią ciągłą) jest rozwiązaniem dla głębokości modulacji w zakresie 
(0; 0,95), a drugi (zaznaczony linią przerywaną) od (0; 0,585). Dla głębokości modulacji, przy której 
istnieje więcej niż jedno rozwiązanie wybierane jest to, które daje przebieg napięcia o mniejszym 
THD. Dla przekształtnika 5-poziomowego głównie jest to zbiór pierwszy. Na rys. 4.8.c zaznaczono 
błąd średniokwadratowy εRMS, a na rys. 4.8.e współczynniki THD dla obu zbiorów rozwiązań. 

W przypadku przekształtnika 11-poziomowego istnieje więcej rozwiązań układu równań (4.4), co 
zostało zobrazowane na rys. 4.8.b. Znalezienie wszystkich rozwiązań często stanowi duży problem 
numeryczny. W pracy [C1] przedstawiono kompleksowo metodę rozwiązywania układu nieliniowych 
równań (4.4) przy wykorzystaniu metody wielomianowych rugowników. Metoda ta, choć bardzo 
zaawansowana algorytmicznie pozwala na wyznaczenie wszystkich rozwiązań tego równania. Dla 
przekształtnika 11-poziomowego istnieje 7 głównych zakresów zmian głębokości modulacji ma, 
w których istnieją różne rozwiązania układu równań (4.4); są to odpowiednio: (0; 0,179), (0,275; 
0,365), (0,376; 0,7), (0,404; 0,58), (0,612; 0,727), (0,612; 0,663), (0,747; 0,847).  

Istnieją takie zakresy zmian głębokości modulacji, dla których układ równań (4.4) nie ma rozwią-
zania, np. ma∈(0,179; 0,275). Dla takich głębokości modulacji możliwe jest zmniejszenie liczby 
równań do 4, co oznacza zmniejszenie o 1 liczby eliminowanych harmonicznych (w tym przypadku 
nie będzie eliminowana 13. harmoniczna). Jak się okazuje kąt, α5 może być tak dobrany, aby 
13. harmoniczna była minimalna, lecz nie równa 0.  

Wartości współczynnika THD dla napięcia wyjściowego i fazowego dla przekształtnika  
11-poziomowgo przedstawiono na rys. 4.8.f. Wartości współczynnika THDuPA dla kątów przełączeń 
różnych zbiorów rozwiązań są do siebie bardziej zbliżone niż dla współczynnika THDuPA0. Wynika to 
z dużych różnic pomiędzy harmonicznymi, których rzędy są wielokrotnościami liczby 3, a które 
całkowicie zanikają w napięciu fazowym uPA.  
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Rys. 4.8. Właściwości metody eliminacji wybranych harmonicznych dla przekształtnika 5- i 11-poziomowego: 

a), b) kąty przełączania, c), d) błąd średniokwadratowy modulacji, e) i f) współczynniki THD napięcia 
wyjściowego uPA0 – THDuPA0 i napięcia fazowego uPA – THDuPA 

 
Interesujący jest przypadek, gdy kąt przełączania αk > π/2, wtedy pierwsze przełączenie (związane 

z tym kątem) występuje przy kącie π-αk (lub 2π-αk dla ωt∈{π, 2π}) i ma znak przeciwny niż dla 
kątów αk < π/2. Podobnie jest dla drugiego przełączenia αk (π+αk). Przypadek ten został zobrazowany 
za pomocą przebiegów dla głębokości modulacji ma = 0,16 na rys. 4.9. 

 

 
 
Rys. 4.9. Napięcia wyjściowe uPA0 i fazowe uPA wraz z zaznaczonymi kątami przełączania αi: a), c) dla 

przekształtnika 5-poziomowego α1 = 20,2º, α2 = 128,2º i b), d) dla przekształtnika 11-poziomowego 
α1 = 18,3º, α2 = 33,8º, α3 = 52,0º, α4 = 133,5º, α5 = 155,0º – głębokość modulacji ma = 0,16 
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Oprócz eliminacji wybranych harmonicznych przy nieparzystej liczbie poziomów, omówionej 
powyżej, istnieje także możliwość eliminacji wybranych harmonicznych przy parzystej liczbie 
poziomów. Przy tej samej liczbie eliminowanych harmonicznych w przekształtniku o parzystej liczbie 
poziomów wymagany jest o jeden poziom więcej niż w przypadku przekształtnika o nieparzystej 
liczbie poziomów. Oznacza to większą liczbę elementów obwodów głównych i z tego powodu ta 
metoda eliminacji wybranych harmonicznych nie jest wykorzystywana w praktyce. Z tej przyczyny 
nie analizuje się tego przypadku w dalszej części tego podrozdziału.  

Podsumowując, metoda eliminacji wybranych harmonicznych jest bardzo atrakcyjna tam, gdzie 
można wyeliminować więcej harmonicznych, czyli dla dużej liczby poziomów, np. n > 10. 
Wyeliminowanie początkowych harmonicznych jest bardziej widoczne w kształcie prądu niż 
w kształcie napięcia [H1]. Metoda ta może być stosowana do przekształtników kaskadowych i do 
przekształtników z diodami poziomującymi, tam gdzie napięcia kondensatorów obwodów 
pośredniczących są stabilizowane. Nie można jej zastosować dla przekształtnika z kondensatorami 
poziomującymi. 

4.2.3. Metoda wektorowa o niskiej częstotliwości przełączania 

Metoda ta bazuje na reprezentacji napięć wyjściowych trójfazowego przekształtnika w postaci 
wektora przestrzennego (4.6). 
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( 2
x y PA0 PB0 PC0

DC

1jt t t u t u t u
U

= + = ⋅ + ⋅ + ⋅u u u 1 a a )t  (4.6) 

gdzie: j2 3 0 5 j 3 2π= = − +a ,e  
We wzorze tym napięcia wyjściowe reprezentowane są jako funkcje stanu zaworów danej fazy, tj. 

uPA0(t) = SA(t)UDC/(n-1), uPB0(t) = SB(t)UDC/(n-1), uPC0(t) = SC(t)UDC/(n-1). Stany zaworów SA(t), SB(t), 
SC(t)∈{0, ±1, ±2, ..., ±(n-1)/2} gdy n jest nieparzyste, a dla n parzystych stany zaworów SA(t), SB(t), 
SC(t)∈{±1/2, ±3/2, ..., ±(n-1)/2}. Na rys. 4.10 przedstawiono przebiegi napięć wyjściowych 
przekształtnika 5- i 11-poziomowego z zaznaczonymi numerami stanów zaworów. 

 

 
 
Rys. 4.10. Napięcia wyjściowe uPA0 wraz z zaznaczonymi numerami stanów zaworów w metodzie wektorowej 

o niskiej częstotliwości przełączania: a) dla przypadku n = 5, b) dla n = 11 
 
Wzór (4.6) odwzorowuje n-sześciokąt możliwych wektorów napięć wyjściowych przekształtnika 

(5-sześciokąt, 11-sześciokąt – rys. 4.11). W metodzie wektorowej definiowany jest wektor zadany, 
który syntetyzowany jest z możliwych wektorów napięć wyjściowych. W trójfazowym przekształtniku 
n-poziomowym istnieje możliwość wytworzenia n3 wektorów napięć, z których jest 3n·(n-1)+1 
różnych rzutów na płaszczyznę zespoloną xy. Na rys. 4.11 przedstawiono 5-sześciokąt  
i 11-sześciokąt, w obrębie których znajduje się odpowiednio 61 wektorów, stanowiących rzuty 125 
możliwych wektorów na płaszczyznę xy. W przypadku 11-poziomowego przekształtnika rzutów jest 
331 spośród 1331 możliwych wektorów. Poprzez wybór nadmiarowych wektorów istnieje możliwość 
minimalizacji składowej wspólnej napięcia trójfazowego (napięcia wspólnego uW). Możliwe jest także 
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celowe generowanie tej składowej, aby np. zmniejszyć liczbę przełączeń zaworów, co prowadzi do 
minimalizacji strat mocy przełączania [H1].  

W metodzie wektorowej dla przekształtnika klasycznego przestrzenny wektor zadany jest 
uśredniany za pomocą trzech sąsiednich wektorów napięć leżących na płaszczyźnie xy, w pobliżu 
których się on znajduje. Inaczej jest w przekształtniku wielopoziomowym, gdzie wektory są 
rozmieszczone gęściej. W metodzie tej wektor zadany odtwarzany jest przez tylko jeden najbliższy 
wektor napięcia [R2]. Na rys. 4.11 zaznaczono dla każdego wektora napięcia sześciokąt, którego jest 
on środkiem. Jeżeli w dowolnej chwili wektor zadany będzie się znajdował wewnątrz danego 
sześciokąta, to zostanie wybrany wektor związany z tym sześciokątem.  

 

 
 
Rys. 4.11. Rozmieszczenie wektorów napięcia wraz z podziałem na otaczające je sześciokąty: a) dla przypadku 

n =  5 i b) dla n = 11. Trajektoria wektora napięcia dla głębokości modulacji ma = 0,67  
(kolor czerwony), trajektoria wektora zadanego (kolor niebieski) 

 
W metodach o wysokiej częstotliwości przełączania wprowadzanie do sygnałów modulujących 

składowej wspólnej napięcia trójfazowego (inaczej napięcia wspólnego oznaczanego uW) może służyć 
do minimalizacji liczby przełączeń (tzw. metody nieciągłe), jednak nie dotyczy to metody wektorowej 
o niskiej częstotliwości przełączeń, gdzie często liczba przełączeń jest minimalna. Na rys. 4.12 
przedstawiono przebiegi napięć wyjściowych uPA0 i fazowych uPA dla przekształtnika  
5- i 11-poziomowego, gdzie napięcie uW wybieranych wektorów jest minimalne rys. 4.12.c,d.  

Podobnie jak w modulacji wektorowej przekształtnika 2-poziomowego w tej metodzie głębokość 
modulacji ma może się zmieniać w zakresie od 0 do 1, przy czym odpowiada to zmianom amplitudy 
podstawowej harmonicznej od 0 do (4/π)UDC/2. Gdy podstawowa harmoniczna napięcia wyjściowego 
uPA0 (lub fazowego uPA) zmienia się w granicach od 0 do ~ 1,15UDC/2, to jest to obszar liniowej 
modulacji i odpowiada on zmianom głębokości modulacji od ma = 0 do ma = mamax = 0,907. Powyżej 
tego obszaru występuje tzw. nadmodulacja, tj. praca, kiedy wektor zadany wychodzi poza obszar n-
sześciokąta pozostając jednak w obrębie sześciokątów związanych z zewnętrznymi wektorami. Praca 
z nadmodulacją występuje do maksymalnej głębokości modulacji magr = 0,99|n = 5 i magr = 0,94|n = 11.  

Względna amplituda podstawowej harmonicznej A’1h odniesiona do maksymalnej amplitudy 
przebiegu prostokątnego UDC/2 wyrażona w funkcji głębokości modulacji ma zaprezentowana została 
na rys. 4.13, a dla zmodyfikowanej głębokości modulacji ma* na rys. 4.14.  
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Rys. 4.12. Przebiegi napięcia wyjściowego uPA0, fazowego uPA i wspólnego uW przy głębokości modulacji 
ma = 0,67: a), c), dla przekształtnika 5-poziomowego, b), d), dla 11-poziomowego 

 

 
 
Rys. 4.13. Względna amplituda podstawowej, 5. i 7. harmonicznej A’1h, A’5h, A’7h i błąd  

średniokwadratowy εRMS w funkcji głębokości modulacji ma dla metody wektorowej 
o niskiej częstotliwości przełączania: a), c) n = 5, b), d) n = 11 

 
Można zauważyć, że amplituda A’1h dla głębokości modulacji ma < π/24 = 0,131 (dla n = 5) 

i ma < π/6 = 0,052 (dla n = 11) jest równa zero. Jest to spowodowane tym, że moduł wektora zadanego 
jest zbyt mały, aby mogły być wybrane inne wektory napięcia przekształtnika poza wektorem 
zerowym. Wartości błędu średniokwadratowego εRMS dla metody wektorowej są około dwukrotnie 
mniejsze dla przekształtnika 11-poziomowego niż dla 5-poziomowego. 

Do zalet metody wektorowej niskiej częstotliwości należą:  
- niska częstotliwość przełączania oraz 
- bardzo niski współczynnik THD napięcia fazowego – tabela 4.1.  

 
 

  
 43 



4. Metody modulacji  w przekszta łtnikach wielopoziomowych  
  

 
 
Rys. 4.14. Względna amplituda podstawowej, 5. i 7. harmonicznej A’1h, A’5h, A’7h i błąd  

średniokwadratowy εRMS w funkcji zmodyfikowanej głębokości modulacji ma*  
dla metody wektorowej o niskiej częstotliwości przełączania: a), c) dla n = 5, b), d) dla n = 11 

 
Wadami są:  

- nieliniowa zależność amplitudy podstawowej harmonicznej napięcia wyjściowego w zależności 
od głębokości modulacji, 

- rozbudowany układ sterowania wymagający stosowania tablic funkcyjnych o dużych rozmiarach,  
- większa (niż w pozostałych metodach o niskiej częstotliwości przełączania) liczb przełączeń 

zaworów zależna od głębokości modulacji. 
Wartości współczynników THD dla przekształtnika 5- i 11-poziomowego zostały przedstawione 

w funkcji głębokości modulacji ma na rys. 4.15 i w funkcji zmodyfikowanej głębokości modulacji ma* 
na rys. 4.16.  

 

 
 
Rys. 4.15. Współczynnik THD w metodzie wektorowej o niskiej częstotliwości przełączania w funkcji 

głębokości modulacji ma dla przekształtnika: a) 5-poziomowego i b) 11-poziomowego 
 
Inaczej niż w przypadku poprzednich metod modulacji, gdzie liczba przełączeń NP była ściśle 

określona, w metodzie wektorowej liczba przełączeń nie jest stała i zależy od głębokości modulacji 
ma. Zależność tę zobrazowano na rys. 4.17 i 4.18.  
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Rys. 4.16. Współczynnik THD w metodzie wektorowej o niskiej częstotliwości przełączania  

dla napięć uPA i uPA0 w funkcji zmodyfikowanej głębokości modulacji ma* dla  
przekształtnika a) 5-poziomowego i b) 11-poziomowego 
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Rys. 4.17. Liczba przełączeń NP zaworów przekształtnika trójfazowego w funkcji głębokości 

modulacji ma dla przekształtnika: a) 5-poziomowego i b) 11-poziomowego 
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Rys. 4.18. Liczba przełączeń NP zaworów przekształtnika trójfazowego w funkcji zmodyfikowanej  

głębokości modulacji ma* dla przekształtnika: a) 5-poziomowego i b) 11-poziomowego 
 
4.2.4. Porównanie metod o niskiej częstotliwości przełączania 

Wartości współczynnika THD przebiegów napięcia wyjściowego uPA0 i fazowego uPA dla prze-
kształtnika 5- i 11-poziomowego i metod o niskiej częstotliwości przełączania przedstawiono 
w tabeli 4.1. Z tabeli tej wynika, że metoda wektorowa daje przebiegi o najniższych wartościach 
współczynnika THD. Niższą wartość współczynnika THD uzyskuje się kosztem większej liczby 
przełączeń niż w innych metodach. Metoda eliminacji wybranych harmonicznych daje wartości 
współczynnika THD wyższe niż w metodzie schodkowej, jednak harmoniczne niższych rzędów mają 
małe wartości. 
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 Tabela 4.1 
 

Współczynnik THD napięcia wyjściowego uPA0 i fazowego uPA dla metod  
o niskiej częstotliwości przełączania i głębokości modulacji ma = 0,67 i ma* = 0,67 

 
schodkowa z ma / 
schodkowa z ma* 

eliminacji wybranych 
harmonicznych 

wektorowa z ma / 
wektorowa z ma* 

 Metoda 
napięcie  
/ liczba poz. n THD THD THD 

uPA0 / n = 5 24,0% / 27,1% 30,5% 25,8% / 30,5% 
uPA / n = 5 15,2% / 21,5% 17,8% 12,0% / 14,9% 

uPA0 / n = 11 8,91% / 9,03% 18,0% 10,1% / 10,3% 
uPA / n = 11 7,56% / 7,80% 6,58% 5,58% / 6,08% 

 

4.3. Metody o wysokiej częstotliwości przełączania 
Przekształtniki wielopoziomowe, podobnie jak przekształtniki 2-poziomowe, mogą być sterowane 

z wykorzystaniem metody modulacji szerokości impulsów MSI (PWM), które zalicza się do metod 
o wysokiej częstotliwości przełączania. Należą do nich: 
- metoda z sygnałami nośnymi z przesuniętymi poziomami, 
- metoda z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo oraz  
- metoda wektorowa o wysokiej częstotliwości przełączania. 

Poniżej omawia się każdą z tych metod osobno, a na koniec tego podrozdziału przeprowadza się 
porównanie metod o wysokiej częstotliwości przełączania.  

4.3.1. Metoda z sygnałami nośnymi z przesuniętymi poziomami 

W metodach z sygnałami nośnymi przełączenia odbywają się w chwilach zrównania jednego 
z (n-1) sygnałów nośnych SNx z sygnałem modulującym SM. W tej metodzie n-1 (trójkątnych) 
sygnałów nośnych SN1 – SNn-1 o takiej samej częstotliwości jest rozmieszczone jeden nad drugim 
w taki sposób, że pokrywają taki zakres zmian sygnału modulującego SM, który nie powoduje 
występowania nadmodulacji. Amplitudy sygnałów nośnych są takie same i wynoszą odpowiednio 
1/(n-1) zakresu zmian sygnału modulującego (niepowodującego nadmodulacji), a przesunięcia fazowe 
między nimi są zerowe. Na rys. 4.19 przedstawiono przebiegi napięcia wyjściowego i fazowego wraz 
z zaznaczonymi sygnałami nośnymi SN1 – SN4 dla n = 5 i SN1 – SN10 dla n = 11.  

Częstotliwość wszystkich sygnałów nośnych fS w danej metodzie jest stała. Dla metod z sygnała-
mi nośnymi definiuje się współczynnik mf, nazywany współczynnikiem częstotliwości, a będący 
krotnością częstotliwości sygnału nośnego fS do częstotliwości sygnału modulującego fM– wzór (4.7).  

 
 f S Mm f f=  (4.7) 
 

W przypadku metody modulacji szerokości impulsów z sygnałem nośnym dla przekształtnika  
2-poziomowego, współczynnik częstotliwości oprócz tego, że powinien być całkowity, powinien być 
nieparzysty i podzielny przez 3 (dla przekształtnika trójfazowego). Takie wartości współczynnika 
częstotliwości gwarantują [H1], [N3]: 
- wytwarzanie przebiegów napięć trójfazowych o takim samym widmie harmonicznych, 
- wyeliminowanie subharmonicznych w tych napięciach oraz  
- wyeliminowanie harmonicznych parzystych.  
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Rys. 4.19. Przebiegi napięcia wyjściowego uPA0, fazowego uPA dla metody z sygnałami nośnymi  
z przesuniętymi poziomami, głębokości modulacji ma = 0,67 i współczynnik częstotliwości mf = 21:  
a), c), dla przekształtnika 5-poziomowego, b), d) dla przekształtnika 11-poziomowego 

 
W przypadku metody z sygnałami nośnymi z przesuniętymi poziomami współczynnik częstotli-

wości powinien spełniać te same warunki, jednak przy dużych wartościach współczynnika (np.  
(n-1)/2·mf ≥  40) może on być parzysty z uwagi na pomijalnie małe amplitudy generowanych 
wyższych harmonicznych w napięciu przekształtnika [H1].  

Wpływ głębokości modulacji ma, a także liczby poziomów n na wartości współczynnika THD 
i błędu średniokwadratowego εRMS napięć przekształtnika został przedstawiony na rys. 4.20 i 4.21. 
Porównanie odbyło się na przykładzie napięć przekształtnika 5-poziomowego (n = 5)  
i 11-poziomowego (n = 11), dla których współczynnik częstotliwości wynosił mf = 21 – rys. 4.19. 
Można zauważyć, że w obu przypadkach wielkości te są bardziej korzystne dla większego n. Na 
rys. 4.21 przedstawiono wartości współczynnika THD przebiegów takich jak na rys. 4.19. 

 

 
 
Rys. 4.20. Względna amplituda podstawowej, 5. i 7. harmonicznej A’1h, A’5h, A’7h i błąd średniokwadratowy 

εRMS w funkcji głębokości modulacji ma dla metody z sygnałami nośnymi z przesuniętymi pozioma-
mi: a), c) dla n = 5, b), d) dla n = 11 
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Na rys. 4.20.a,b pokazano wpływ głębokości modulacji ma na amplitudę pierwszej harmonicznej 
napięcia wyjściowego (fazowego) A1h. Z tego rysunku można odczytać, że od ma = 0 do 
ma = π/4 ≈ 0,78 amplituda pierwszej harmonicznej A1h zmienia się linowo względem ma. Powyżej 
ma = π/4 występuje nadmodulacja, związana z przekroczeniem przez sygnał modulujący SM zakresu 
zmian sygnałów nośnych SN. Przy nadmodulacji pojawiają się w napięciu wyjściowym dodatkowe 
wyższe harmoniczne niższych rzędów, np. 5., 7. harmoniczna. 

 

 
 
Rys. 4.21. Współczynnik THD napięć uPA i uPA0 w funkcji głębokości modulacji ma w metodzie z sygnałami 

nośnymi z przesuniętymi poziomami dla mf = 21: a) n = 5 i b) n = 11 
 
Do podstawowych cech metody z sygnałami nośnymi z przesuniętymi poziomami zalicza się:  

- mniejszą (niż w pozostałych metodach modulacji o wysokiej częstotliwości przełączania – punkty 
4.3.2 i 4.3.3) wartością błędu średniokwadratowego i współczynnika THD, 

- nierównomierne rozłożenie przełączeń w okresie sygnału modulującego (nierównomierność da 
się wytłumaczyć, gdy porównuje się modulację z sygnałami nośnymi z przesuniętymi poziomami 
z modulacją z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo – punkt 4.3.2),  

- niestałą liczbę przełączeń (co można wyjaśnić powyżej jako nierównomierne rozłożenie 
przełączeń). 
Metoda ta przeznaczona jest do przekształtnika z diodami poziomującymi. Zaś przy takim 

sterowaniu w przekształtniku kaskadowym i przekształtniku z kondensatorami poziomującymi 
konieczne jest stosowanie dodatkowych układów stabilizujących poziomy napięć na odpowiednich 
kondensatorach. Wiąże się to z nierównomiernym obciążeniem kondensatorów obwodów 
pośredniczących lub kondensatorów poziomujących. 

4.3.2. Metoda z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo 

W metodzie tej wszystkie (n-1) sygnały nośne mają tę samą częstotliwość i amplitudę (równą 
całkowitemu zakresowi zmian sygnału modulującego SM niepowodującego nadmodulacji), ale są 
przesunięte względem siebie o kąt 360º/(n-1). Uzyskane napięcia wyjściowe przekształtnika 
sterowanego poprzez użycie metody z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo zostały przedstawio-
ne na rys. 4.22 dla n = 5 i n = 11. Aby liczba przełączeń w obu przypadkach była porównywalna 
(NP∝mf·(n-1)) współczynnik częstotliwości wynosi odpowiednio mf = 5 dla n = 5 i mf = 2 dla n = 11. 
Uzyskane przebiegi napięć porównano ze sobą poprzez obliczenie błędu średniokwadratowego εRMS 
oraz współczynnika THD – rys. 4.23 i 4.24.  

W metodzie z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo eliminowane są wszystkie parzyste 
harmoniczne, wtedy gdy współczynnik częstotliwości jest całkowity, nieparzysty dla parzystych n lub 
jest tylko całkowity dla nieparzystych n. Ta właściwość w przypadku nieparzystych n wynika z tego, 
że istnieje parzysta liczba n-1 sygnałów nośnych, wśród których dla każdego sygnału można wyróżnić 
sygnał przesunięty o 180º. To przesunięcie fazowe zapewnia zawsze wytworzenie przebiegów o takim 
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samym kształcie dla dodatnich i ujemnych wartości sygnału modulującego SM, czyli przebiegów bez 
harmonicznych parzystych. W przypadku gdy n jest parzyste, warunkiem na to, aby nie istniały 
harmoniczne parzyste, jest nieparzysty współczynnik częstotliwości (podobnie jak dla n = 2). 

 
a)

t
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uPA0

THD = 13,5%
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uPA
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Rys. 4.22. Przebiegi napięcia wyjściowego uPA0 i fazowego uPA dla metody z sygnałami nośnymi  

przesuniętymi fazowo i głębokości modulacji ma = 0,67: a), c), dla przekształtnika  
5-poziomowego i współczynnika częstotliwości mf = 5, b), d) dla przekształtnika  
11-poziomowego i współczynnika częstotliwości mf = 2 

 

 
 
Rys. 4.23. Względna amplituda podstawowej, 5. i 7. harmonicznej A’1h, A’5h, A’7h i błąd średniokwadratowy 

εRMS w funkcji głębokości modulacji ma dla metody z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo: 
a), c) dla n = 5 i mf = 5, b), d) dla n = 11 i mf = 2 
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Metoda z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo przeznaczona jest do przekształtnika 
z kondensatorami poziomującymi, a także do przekształtnika kaskadowego. Nie można jej stosować 
do przekształtnika z diodami poziomującymi. Sterowanie to realizuje 2n-1 stanów zaworów, z których 
wszystkie są niezbędne do odtworzenia sygnału modulującego SM. Natomiast przekształtnik z diodami 
poziomującymi umożliwia zrealizowanie jedynie n stanów zaworów, co nie jest wystarczające do 
odtworzenia sygnału modulującego w tym przekształtniku za pomocą metody z sygnałami nośnymi 
przesuniętymi fazowo.  
 

 
 
Rys. 4.24. Współczynnik THD napięć uPA i uPA0 w funkcji głębokości modulacji ma w metodzie z sygnałami 

nośnymi przesuniętymi fazowo dla: a) n = 5 i mf = 5, b) n = 11 i mf = 2 
 
Użycie metody z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo w przekształtniku z kondensatorami 

poziomującymi i w przekształtniku kaskadowym umożliwia utrzymywanie napięć kondensatorów 
poziomujących na stabilnych poziomach bez konieczności stosowania dodatkowych układów 
wyrównujących napięcia – rozdział 6.  

Ta metoda może być zmodyfikowana i wykorzystana do sterowania przekształtnika z diodami 
poziomującymi. Modyfikacja polega na zastosowaniu n-1 sygnałów nośnych o zmniejszonej wartości 
międzyszczytowej i rozmieszczonych jeden nad drugim o naprzemiennie zmienianej fazie (jest to tzw. 
metoda APOD, w której sygnały nośne z przesuniętymi poziomami mają na przemian zmienioną fazę 
o 180º) [H1].  

4.3.3. Metoda wektorowa o wysokiej częstotliwości przełączania 

Metoda wektorowa o wysokiej częstotliwości przełączania jest metodą bazującą, podobnie jak 
metoda wektorowa o niskiej częstotliwości przełączania, na reprezentacji napięć trójfazowych za 
pomocą odpowiednich wektorów (4.6) – rys. 4.11. Metoda ta charakteryzuje się tym, że zadany 
wektor napięcia jest odtwarzany za pomocą kilku wektorów, a następnie jest przez nie uśredniany. 
Umożliwia to minimalizowanie współczynnika THD oraz błędu średniokwadratowego εRMS. 

Istnieje wiele różnych rozwiązań metody wektorowej [H1], [C3], [MZ1], wszystkie jednak bazują 
na wyborze takich wektorów napięcia, które uśredniają wektor napięcia zadanego. Różnice pomiędzy 
metodami polegają najczęściej na wyborze odpowiedniej kolejności przełączeń (rozmieszczeniu 
wektorów w okresie przełączania TS), a także na odpowiednim rozmieszczeniu wektorów zerowych 
[H1]. Metoda poniżej przedstawiona bazuje na klasycznej metodzie wektorowej przekształtnika  
2-poziomowego i jest to tzw. metoda z dekompozycją n-sześciokąta.  

Metoda ta została szczegółowo opisana w pracy [MZ1] dla przekształtnika 3-poziomowego. Jej 
idea pozostaje jednak taka sama dla dowolnej liczby poziomów. W pracy użyto nazwy n-sześciokąta 
dla zbioru wszystkich możliwych wektorów napięć przekształtnika n-poziomowego na wzór tego, co 
znane jest w metodzie wektorowej przekształtnika 2-poziomowego i gdzie wyróżnionych jest 
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8 wektorów ułożonych w 2-sześciokąt [N3]. Nazwa odzwierciedla liczbę poziomów danego 
przekształtnika i to, że wektory są ułożone w kształcie sześciokąta.  

Metodę tę omawia się, wykorzystując rys. 4.25. Na tym rysunku przedstawiono na płaszczyźnie 
xy 5-sześciokąt wraz z wektorem zadanym uzad. Jest to przypadek przekształtnika 
5-poziomowego. Wektory tego 5-sześciokąta zaznaczone są czarnymi punktami. Przykładami są 
wektory leżące na osi x {(-2-2-2), (-1-1-1), (000), (111), (222)}; {(-1-2-2), (0-1-1), (100), (211)} itd. 
Aby możliwe było wykorzystanie algorytmu metody wektorowej stosowanej dla przekształtnika 
2-poziomowego, wektor zadany uzad rozkładany jest na wektory bazowe UB1, UB2 i lokalny dla 
wybranego 2-sześciokąta wektor uN. Można zatem powiedzieć, że ten rozkład lub inaczej dekompozy-
cja służy przybliżeniu wektora zadanego uzad za pomocą zbioru lokalnych wektorów bazowych  
(UB1 i UB2) oraz uśrednionego lokalnego wektora wewnątrz 2-sześciokąta uN.  

 

− 3 2

−3 3 8

− 3 4

− 3 8

3 8

3 4

3 3 8

3 2

 
 
Rys. 4.25. 5-sześciokąt na płaszczyźnie xy wraz z zaznaczonymi stanami zaworów poszczególnych faz dla 

poszczególnych wektorów: a) podział 5-sześciokąta na sektory określające wybór 3-sześciokątów, 
b) wyodrębniony 3-sześciokąt o numerze N3S = 1 z zaznaczonym 2-sześciokątem o numerze  
N2S = 2 z zaznaczonymi wektorami bazowymi UB1 i UB2 i wektorem odtwarzanym uN 

 
Wybór wektora bazowego UB1 podyktowany jest kątem wektora zadanego ωt1. Wektor bazowy 

UB1 należeć musi do odpowiedniego sektora – na rys. 4.25.a jest to {(000), (2-20), (2-2-2), (20-2)}, 
który w sposób jednoznaczny wyznacza 3-sześciokąt {(000), (0-20), (2-20), (2-2-2), (20-2), (00-2)} 
zamieszczony na rys. 4.25.b. Wektor bazowy UB1 jest wektorem określającym środek tego  
3-sześciokąta. W rozważanym tu przypadku niezbędne jest wyznaczenie drugiego wektora bazowego 
– UB2. Wyznacza się go podobnie jak wektor UB1, ale względem środka 3-sześciokąta, np. (200). 
Sektorem, w obrębie którego znajduje się wektor zadany uzad, jest {(200), (2-1-2), (20-2), (10-2)}. Ten 
sektor wyznacza 2-sześciokąt o numerze N2S = 2 o środku {(1-1-2)}. Wektor bazowy UB2 jest różnicą 
pomiędzy środkiem 2-sześciokąta N2S = 2 {(1-1-2)} oraz wektora UB1. Następnym i ostatnim krokiem 
jest wybór sektora trójkątnego, wewnątrz którego leży wektor zadany uzad. Wektor zadany jest 
odtwarzany za pomocą wektorów bazowych UB1 i UB2 i wektora uN – (4.8). Ten ostatni powstaje 
poprzez uśrednianie za pomocą modulacji szerokości impulsów – [MZ1].  

Uogólniając, sektory, które wyznaczają bieżące wektory bazowe UB1, zaznaczone są na 
rys. 4.25.a, a bieżące wektory bazowe UB2 zaznaczono na rys. 4.25.b. 

 
  (4.8) N zad B1 B2 Nx zadx B1x B2x Ny zady B1y B2y;= − − → = − − = − −u u U U u u U U u u U U
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Współrzędne x, y wektora uN – uNx i uNy – służą do wyznaczenia czasów trwania poszczególnych 
wektorów wybranego trójkątnego sektora t1, t2 i t0. Sposób obliczania tych czasów zaprezentowano 
w [MZ1].  
 Tabela 4.2 
 

Współrzędne wszystkich wektorów bazowych UB1, UB2  
(Na rys. 4.25 zaznaczono wektory bazowe dla N3S = 1 i N2S = 2)  

 
Wektor bazowy UB1 dla 

3-sześciokąta o numerze N3S 
Wektor bazowy UB2 dla 

2-sześciokąta o numerze N2S 

N3S ωt1 (UB1x, UB1y) {SASBSC} N2S ωt2 (UB2x, UB2y) {SASBSC} 

1 (- /6-; /6π π )  (1/2; 0) {200} 1 ( )- /6-; /6π π  (1/4; 0) {100} 

2 ( )/6; /2π π  ( )1/4; 3/4  {220} 2 ( )/6; /2π π  ( )1/8; 3 8  {110} 

3 ( )/2;5 /6π π  ( )-1/4; 3/4  {020} 3 ( )/2;5 /6π π  ( )-1/8; 3 8  {010} 

4 ( )5 /6;7 /6π π  (-1/2; 0) {022} 4 ( )5 /6;7 /6π π  (-1/4; 0) {011} 

5 ( )7 /6;3 /2π π  ( )-1/4; 3/4  {002} 5 ( )7 /6;3 /2π π  ( )-1/8;- 3 8  {001} 

6 ( )3 /2;11 /6π π  ( )1/4;- 3/4  {202} 6 ( )3 /2;11 /6π π  ( )1/8;- 3 8  {101} 
 
gdzie: SA, SB, SC są stanami zaworów zapewniającymi odpowiednie chwilowe wartości napięcia uPA0, 

uPB0 i uPC0 – rys. 4.10. 
 

Kolejnym krokiem jest ustalenie kolejności przełączeń w poszczególnych fazach, a także określe-
nie początkowego stanu zaworów. Wykonuje się to na podstawie wybranych wektorów bazowych, 
odpowiedniego trójkątnego sektora 2-sześciokąta i obliczonych czasów trwania poszczególnych 
wektorów (t0, t1 i t2) – [MZ1]. Początkowy stan zaworów odpowiada danemu wektorowi bazowemu 
UB1+UB2. Z uwagi na nadmiarowość wektorów przekształtnika trójfazowego danemu wektorowi 
bazowemu odpowiadać mogą więcej niż dwa stany zaworów dające różne wartości napięcia 
wspólnego uW. Poniżej przedstawia się sposób postępowania mającego na celu określenie stanów 
zaworów, z których wynika realizacja wektorów bazowych.  

W metodzie wektorowej przekształtnika 2-poziomowego o napięciu w obwodzie pośredniczącym 
równym UDC, przełączanie rozpoczyna się od wektora zerowego. Kolejno po nim wybierane są tzw. 
wektory aktywne, których napięcie wspólne zwiększa się o wartość UDC/3. Ostatecznie wybierany jest 
wektor zerowy o tym samym położeniu na płaszczyźnie xy jak początkowy wektor zerowy, ale 
o napięciu wspólnym uW większym od napięcia wspólnego pierwszego wektora zerowego o UDC.  

W przypadku metody wektorowej przekształtnika n-poziomowego przełączanie w okresie TS 
również rozpoczyna się od wektora bazowego, poprzez wektory aktywne o napięciu wspólnym 
zwiększającym się o wartość UDC/(3(n-1)). Ostatnim wektorem w okresie przełączania (w metodzie 
symetrycznej w czasie TS/2) jest wektor bazowy o tym samym położeniu na płaszczyźnie xy jednak 
różniący się od wcześniejszego wektora bazowego o wartość UDC/(n-1).  

Maksymalnymi i minimalnymi wartościami stanów zaworów fazy X przekształtnika 
5-poziomowego są: min(SX) = -2 i max(SX) = 2, a dla n = 11 – min(SX) = -5 i max(SX) = 5. Określone 
w tabeli 4.2 stany zaworów obu wektorów bazowych zsumowane mogą nie spełniać powyższego 
warunku, dlatego też wprowadza się modyfikację tych stanów przez dodanie stałej liczby całkowitej 
do stanów wszystkich faz przekształtnika. Taki zabieg nie ma wpływu na generowane napięcia 
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wyjściowe uPA0, uPB0, uPC0 i fazowe uPA, uPB i uPC, a jedynie modyfikuje wartość napięcia wspólnego 
uW, tak by była minimalna. Liczba ta, oznaczana jako SCOM – (4.9), powinna zapewnić minimalną 
wartość napięcia wspólnego uW w danym okresie przełączania TS. Z powyższego wynika, że SCOM 
powinna mieć znak przeciwny do sumy aktualnie wybieranych stanów zaworów wektorów bazowych 
SA+SB+SC powiększonych o „średnią” wartość stanów w jednym okresie przełączania, czyli 3/2 = 1,5. 
Tak określana wartość „średnia” stanów zaworów jest dzielona przez 3, czyli podobnie jak ma to 
miejsce dla napięcia wspólnego uW = (uPA0+uPB0+uPC0)/3, po czym z wyniku tego dzielenia wybierana 
jest najbliższa liczba całkowita.  

 

 A B C
COM

1 5
0 5 ;

3
S S S

S
+ + +⎢ ⎥

= − + ≡x⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎣ ⎦

,
, podłoga(x) (4.9) 

 
To postępowanie kończy algorytm metody wektorowej o wysokiej częstotliwości przełączania. 

Należy podkreślić, że metoda wektorowa o wysokiej częstotliwości przełączania była powyżej 
opisywana na przykładzie przekształtnika 5-poziomowego. Poniżej przedstawia się uogólniony 
algorytm postępowania przy dowolnej liczbie poziomów przekształtnika n-poziomowego.  

Metoda wektorowa może być związana z dekompozycją N-sześciokąta na zbiory *-sześciokątów, 
z których ostatni zbiór stanowią 2-sześciokąty. Zilustrować można to przykładem przekształtnika  
5-poziomowego tak jak na rys. 4.26.  

 

 
 

Rys. 4.26. Dekompozycja 5-sześciokąta na 2-sześciokąty z etapem pośrednim w postaci 3-sześciokątów 
 
Dekompozycję dowolnego N-sześciokąta przeprowadza się w j krokach rozpoczynając od 

maksymalnego N-sześciokąta, gdzie j określone jest wzorem (4.10). Każdy następny krok polega na 
wybraniu mniejszego Nj-sześciokąta, którego liczba poziomów jest określana zależnością (4.11). 
Ostatnim krokiem dekompozycji jest wybranie odpowiedniego 2-sześciokąta.  
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( )

( )
log 1

log 22
N

j

jN
⎡ ⎤−

−⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ 1= +  (4.11) 

 
gdzie: N – jest liczbą poziomów przekształtnika, którego N-sześciokąt jest dekomponowany (N=n), 

j – jest numerem bieżącego kroku dekompozycji prowadzącej do uzyskania minimalnych 
2-sześciokątów, 

Nj – bieżąca wartość liczby poziomów Nj-sześciokąta. 
 
Przykładowo dekompozycja 11-sześciokąta realizowana jest w czterech krokach i zgodnie 

z powyższym wyjaśnieniem może być opisana następująco. Po pierwszym kroku z 11-sześciokąta 
generuje się sześć 9-sześciokątów (N1 = 9), z których każdy następnie jest dekomponowany na sześć 
5-sześciokątów (N2 = 5). Trzecim krokiem jest dekompozycja każdego 5-sześciokąta do sześciu  
3-sześciokątów (N3 = 3). Ostatni krok polega na dekompozycji każdego z 3-sześciokątów na sześć  
2-sześciokątów (N4 = 2). 

Kolejne kroki w tej metodzie są podobne do wcześniej prezentowanych, czyli kolejno określa się 
wszystkie wektory bazowe UBj i wektor lokalny uN. Na podstawie wektora lokalnego i odpowiedniego 
sektora trójkątnego oblicza się czasy t0, t1 i t2, a następnie określa się liczbę SCOM dającą minimalną 
wartość napięcia wspólnego uW. 

Poniżej przedstawiono wyniki analizy dla metody wektorowej o wysokiej częstotliwości przełą-
czania (mf = 21) dla przekształtnika 5- i 11-poziomowego. 

Na rys. 4.27 zestawiono przebiegi napięcia wyjściowego uPA0 i fazowego uPA wraz z zaznaczony-
mi sygnałami zadanymi SM. Współczynnik THD napięć wyjściowych ma stosunkowo dużą wartość. 
Wynika to z tego, że napięcie wspólne uW w okresie przełączania TS zmienia się o wartość UDC/(n-1) 
i nie może być minimalizowane dla poszczególnych stanów wewnątrz tego okresu. To sprawia, że 
w napięciu wyjściowym oprócz harmonicznej podstawowej występują stosunkowo duże harmoniczne 
podzielne przez 3, które są odpowiedzialne za zwiększenie wartości współczynnika THD napięcia 
wyjściowego uPA0.  
 

 
 
Rys. 4.27. Przebiegi napięcia wyjściowego uPA0 i fazowego uPA dla metody wektorowej przy ma = 0,67 i mf = 21: 

a), c), dla przekształtnika 5-poziomowego, b), d) dla przekształtnika 11-poziomowego  
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Zmiany amplitudy podstawowej harmonicznej A1h odniesione do napięcia UDC/2 i błędu średnio-
kwadratowego εRMS w funkcji głębokości modulacji ma przedstawiono na rys. 4.28. Współczynnik 
THD napięcia wyjściowego uPA0 i fazowego uPA zilustrowano na rys. 4.29.  

 

 
 
Rys. 4.28. Względna amplituda podstawowej harmonicznej A’1h i błąd średniokwadratowy εRMS w funkcji 

głębokości modulacji ma dla metody wektorowej o wysokiej częstotliwości przełączania mf = 21: 
a), c) dla przekształtnika 5-poziomowego, b), d) dla n = 11  

 

 
 
Rys. 4.29. Współczynnik THD napięć uPA i uPA0 w funkcji głębokości modulacji ma w metodzie wektorowej 

o wysokiej częstotliwości przełączania mf = 21: a) n = 5 b) n = 11 
 
Z przedstawionych tutaj wyników można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Metoda wektorowa pozwala na bardzo elastyczne kształtowanie napięć wyjściowych. 
2. Większa dowolność wyboru poszczególnych stanów zaworów dla danego wektora pozwala na 

zastosowanie dodatkowych algorytmów stabilizacji napięć kondensatorów. 

Dla przekształtnika 2-poziomowego istnieje wiele modyfikacji metody wektorowej [H1], [L6]. 
Metoda wektorowa z symetrycznym rozmieszczeniem wektorów w okresie przełączania jest metodą 
najbardziej popularną. Podobnie dla przekształtników wielopoziomowych również istnieje wiele 
modyfikacji [H1]. W analizie metod modulacji w przekształtnikach wielopoziomowych wybrano 
metodę wektorową z symetrycznym rozmieszczeniem wektorów jako standardową metodę, która jest 
reprezentatywna dla wszystkich innych modyfikacji. 
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4.3.4. Porównanie metod o wysokiej częstotliwości przełączania 

W tym punkcie porównuje się metody o wysokiej częstotliwości przełączania. Ich właściwości 
można podsumować następująco: 
1. Metoda z sygnałami nośnymi z przesuniętymi poziomami daje bardziej korzystne przebiegi 

napięć niż przebiegi uzyskane w metodzie z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo. Pierwsza 
z nich ma niższy współczynnik THD – tabela 4.3 – i niższy błąd średniokwadratowy.  

2. Metoda wektorowa pozwala uzyskać porównywalne przebiegi napięć z takimi przebiegami 
w metodzie z sygnałami nośnymi z przesuniętymi poziomami. Metoda ta daje możliwość swo-
bodnego kształtowania napięcia wspólnego uW w celu stabilizacji napięć kondensatorów 
obwodów pośredniczących.  

3.  W metodzie z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo tranzystory pracują w jednakowych 
warunkach prądowych i napięciowych. Dzięki temu tranzystory przekształtnika mogą mieć te 
same parametry znamionowe. W pozostałych metodach modulacji tranzystory mogą pracować 
w różnych warunkach prądowych. 

4.  Zwiększanie współczynnika częstotliwości mf (częstotliwości przełączania) powyżej pewnych 
wartości nie powoduje znaczącej poprawy współczynników THD i εRMS. Przedstawione powyżej 
metody o wysokiej częstotliwości przełączania zostały tutaj zilustrowane przy minimalnych 
wartościach współczynnika częstotliwości mf, dla których współczynnik THD i εRMS pozostają na 
tym samym poziomie jak dla większych wartości współczynnika mf.  

 
 Tabela 4.3 
 

Współczynnik THD napięcia wyjściowego uPA0 i fazowego uPA dla metod  
o wysokiej częstotliwości przełączania i głębokości modulacji ma = 0,67 

 
z syg

z 
nałami nośnymi 

przesuniętymi 
poziomami 

z sygnałami nośnymi 
przesuniętymi fazowo

wektorowa o wysokiej 
częstotliwości 
przełączania 

 Metoda 
napięcie  
/ liczba poz. n THD THD THD 

uPA0 / n = 5 35,7% 35,9% 44,5% 
uPA / n = 5 18,9% 29,1% 20,7% 

uPA0 / n = 11 13,2% 13,5% 20,2% 
uPA / n = 11 7,73% 11,4% 11,2% 

4.4. Metoda hybrydowa 
Metoda ta została opisana przy okazji przedstawiania topologii przekształtników hybrydowych 

w rozdziale 3.6. Praktycznie istnieje bardzo wiele odmian tej metody w zależności od topologii 
obwodów głównych przekształtnika hybrydowego. W zależności od napięć obwodów pośredniczą-
cych przekształtników składowych, tworzących przekształtnik hybrydowy, mogą być zastosowane 
metody poznane w niniejszym rozdziale. Przykładowo dla przekształtnika hybrydowego asymetrycz-
nego, gdzie UDC1 = 2·UDC2 (rys. 3.10.b) sygnały sterujące zaworami przekształtnika z obwodem 
pośredniczącym o napięciu UDC1 jest sterowany za pomocą metody schodkowej. Do sterowania 
drugiego przekształtnika wykorzystywana jest dowolna metoda z sygnałem nośnym dla przekształtni-
ka 3-poziomowego. Przebiegi sygnałów modulujących SM i (SM-kuPA1) zostały przedstawione na 
rys. 3.10.b. Sygnał modulujący (SM-kuPA1) służy do sterowania obu przekształtników mostkowych 
IGBT na rys. 3.9.  
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4.5. Czas martwy w przekształtniku wielopoziomowym 
Wpływ czasu martwego na pracę przekształtnika wielopoziomowego najpierw omawia się na 

przykładzie przekształtnika 2-poziomowego, a następnie uogólnia się na przekształtniki wielopozio-
mowe. Analizuje się wpływ czasu martwego na napięcie wyjściowe uPA0, na napięcie wspólne uW, 
prąd wyjściowy iP oraz na napięcia kondensatorów obwodu pośredniczącego. Analizę przeprowadzo-
no dla wszystkich analizowanych topologii przekształtników wielopoziomowych.  

4.5.1. Czas martwy w przekształtniku 2-poziomowym  

Wpływ czasu martwego na napięcie wyjściowe przekształtnika 

Czasem martwym tDT jest taki czas, podczas którego sygnały sterujące naprzemiennie załączany-
mi zaworami są równocześnie wyłączone, tj. S1S2 = 00 – rys. 4.31.a. Wprowadzenie czasu martwego 
do sygnałów sterujących taką parą zaworów zapobiega zwarciom obwodu pośredniczącego, które 
mogą występować z powodu różnych czasów załączania i wyłączania tych zaworów. Przebiegi 
sygnałów sterujących wraz z uwzględnieniem czasu martwego tDT są przedstawione na rys. 4.30.a. 
Układ logiczny wprowadzający do naprzemiennych sygnałów czas martwy tDT można zrealizować za 
pomocą przykładu jak na rys. 4.30.b. 

W przekształtniku idealnym, traktowanym jako odniesienie, w którym sterowanie realizuje się 
bez czasu martwego, napięcie wyjściowe uPA0 zależy jedynie od stanu sygnałów sterujących. Inaczej 
jest, gdy w takim przekształtniku w sterowaniu uwzględniony jest czas martwy tDT. Powoduje to, że 
odpowiednie dwa zawory pary naprzemiennie sterowanej są wyłączone. Wyłączenie obu zaworów 
przekształtnika 2-poziomowego powoduje, że napięcie wyjściowe uPA0 w tym zmienionym stanie 
zależy jedynie od kierunku prądu wyjściowego iP (przewodzi jedna z diod D1 lub D2). W przypadku 
gdy prąd iP < 0 (płynie od przekształtnika), przewodzi dioda D2 i napięcie wyjściowe uPA0 = -UDC/2, 
zaś dla iP > 0 (wpływa do przekształtnika) przewodzi dioda D1, a napięcie uPA0 = UDC/2 – rys. 4.31.b. 

 

 
 

Rys. 4.30. Czas martwy tDT: a) przebiegi naprzemiennych sygnałów sterujących tranzystorami  
przekształtnika 2-poziomowego, b) układ logiczny wprowadzający czas martwy tDT  

 

 
 

Rys. 4.31. Czas martwy w przekształtniku 2-poziomowym: a) schemat jednofazowego przekształtnika, 
b) przebiegi sygnałów sterujących S1, S2 i napięcia wyjściowego uPA0 funkcji prądu iP 
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Można zauważyć, że w każdym okresie przełączania TS, przez czas tDT, napięcie uPA0 różni się od 
idealnego napięcia uPA0 (przy tDT = 0) o UDC. Na rys. 4.31.b zaznaczono te różnice zakreskowanym 
obszarami. Wartość średnia za okres przełączania TS takiego napięcia będzie zatem różniła się od 
napięcia idealnego o tzw. uchyb napięcia określany wzorem (4.12) [N4], [J1].  

 

 DC DT S P

DC DT S P

- 0
0

U t T dla i
u

U t T dla i
<⎧

Δ = ⎨ >⎩
 (4.12) 

 
Można również zauważyć, że uchyb napięcia Δu nie zależy od aktualnej wartości sygnału 

modulującego (szerokości impulsu) ani od wartości prądu iP. Uchyb napięcia wzrasta wraz ze 
wzrostem częstotliwości przełączania fS = 1/TS, a także wraz ze wzrostem samego czasu martwego tDT.  

Z uwagi na to, że uchyb Δu zmienia znak wraz ze zmianą znaku prądu, np., dla sinusoidalnego 
prądu iP uchyb ma przebieg prostokątny o wartości maksymalnej określonej wzorem (4.12) – rys. 4.32. 
Występowanie uchybu napięcia powoduje, że napięcie wyjściowe odtwarzane przez przekształtnik 
uPA0DT ma zmieniony przebieg, który jest sumą napięcia zadanego uPA01hzad i uchybu napięcia Δu. 
Podstawowa harmoniczna uPA01h zmienionego napięcia uPA0DT może być określona za pomocą 
podstawowych harmonicznych uPA01hzad i Δu1h. Amplituda A1h napięcia uPA01h odniesiona do amplitudy 
A1hzad przedstawiona została na rys. 4.33 – [J1]. Na tym rysunku amplituda A1h jest funkcją głębokości 
modulacji ma i jest sparametryzowana względem kąta przesunięcia fazowego prądu φ oraz względnego 
czasu martwego tDT/TS.  

 

 
 
Rys. 4.32. Wpływ uchybu napięcia Δu na podstawową harmoniczną uPA01h napięcia wyjściowego uPA0 

 

 
 

Rys. 4.33. Względna amplituda podstawowej harmonicznej A1h/A1hzad jako funkcja głębokości modulacji 
sparametryzowana za pomocą względnego czasu martwego tDT/TS i kąta przesunięcia fazowego φ 

 
W typowych zastosowaniach przemysłowych przekształtników 2-poziomowych z tranzystorami 

IGBT częstotliwość przełączania równa jest fS = 2÷20 kHz (większe częstotliwości dla przekształtni-
ków niższych mocy), przy wartościach czasu martwego tDT = 1÷5 μs (większe czasy dla 
wysokonapięciowych tranzystorów IGBT). Takie wartości dają wartość uchybu napięcia od 
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0,4%·UDC/2 do 4%·UDC/2 (dla tDT/TS = 0,2%÷2%) i uwidaczniają się w przebiegach prądu 
wyjściowego iP w postaci dodatkowych zniekształceń [J1].  

Blokowanie zerowego prądu wyjściowego  

Zjawisko blokowania zerowego prądu wyjściowego (ang. zero current clamping) [C9] ma 
miejsce, gdy prąd przechodzi przez zero w okresie, gdy para naprzemiennie sterowanych zaworów jest 
wyłączona z powodu generacji czasu martwego tDT. Do chwili, gdy prąd iP płynie napięcie wyjściowe 
jest wynikiem przyłączenia trzech faz do odpowiednich biegunów napięcia stałego. W tym przypadku 
mamy napięcie fazowe na którymś z poziomów 2UDC/3, UDC/3, 0, -UDC/3, -2UDC/3, natomiast gdy prąd 
danej fazy zmniejszy się do 0, to faza ta zostaje odłączona od obwodu pośredniczącego – rys. 4.34. 
Odłączenie tej fazy jest spowodowane wyłączeniem jednej z diod. Napięcie wyjściowe w tym stanie 
może być określone za pomocą napięć wyjściowych pozostałych faz przekształtnika i niezależnej siły 
elektromotorycznej odbiornika lub sieci zasilającej. Zjawisko blokowania zerowego prądu uwidacznia 
się szczególnie przy bardzo dużych tDT/TS.  

 

 
 

Rys. 4.34. Blokowanie zerowego prądu wyjściowego: a) schemat układu w chwili występowania czasu 
martwego tDT, b) przebiegi prądu wyjściowego iP i napięcia fazowego uPA 

 
Zjawisko blokowania zerowego prądu wyjściowego występuje jedynie wtedy, gdy z chwilą 

rozpoczęcia czasu martwego prąd wyjściowy |iP| < IPZgr. Wartość prądu IPZgr jest wartością graniczną 
prądu blokowania określona wzorem (4.13).  

 

 PZgr DT PA SA
AC

1I t u
L

= u−  (4.13) 

 
gdzie: LAC – stanowi indukcyjność przyłączoną do wyjścia przekształtnika. Mogą to być dławiki 
sieciowe z indukcyjnością sieci zasilającej lub indukcyjność rozproszenia silnika asynchronicznego.  

Wartości napięć uPA i uSA są zależne od stanu pracy, w jakim znajduje się przekształtnik, przy 
czym napięcie fazowe przekształtnika uPA przyjmuje wartości 2UDC/3, UDC/3, 0, -UDC/3, -2UDC/3 
zależne od stanów zaworów pozostałych faz przekształtnika i kierunku prądu iP.  

Zjawisko blokowania zerowego prądu wyjściowego jest zjawiskiem uwidaczniającym się wtedy, 
gdy dla prądu mniejszego od wartości IPZgr występuje czas martwy. Zjawisko to także trwa jedynie do 
końca czasu martwego, chyba że występuje ono równocześnie z eliminacją krótkich impulsów – 
punkt 7.5.2, co może prowadzić do znacznego zniekształcenia prądu. W praktyce zjawisko to 
związane jest z przekształtnikami, w których czasy martwe tDT są względnie duże w stosunku do 
okresu przełączania TS, lecz tDT < TS. 
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Wpływ czasu martwego na napięcie wspólne 

Innym zjawiskiem opisywanym w literaturze dotyczącym czasu martwego jest jego wpływ na 
napięcie wspólne uW. W pracy [L6] omawia się trzy warianty zmodyfikowanej metody wektorowej dla 
przekształtnika 2-poziomowego, w której nie używa się wektorów zerowych SASBSC = (000), (111). 
Wektory te generują największe amplitudy napięcia wspólnego uW. Aby wytwarzane napięcia 
trójfazowe uPA0, uPB0, uPC0 odwzorowywały wektor napięcia zadanego uzad (rys. 4.25), to zamiast 
wektorów zerowych (000), (111) stosuje się dwa wektory, które są symetrycznie rozmieszczone 
względem środka układu współrzędnych xy; są to np. wektory (100) i (011). W przypadku gdy na 
wektory symetryczne wybiera się wektory występujące na obrzeżu trójkątnego sektora, w obrębie 
którego odtwarzany jest wektor napięcia zadanego uzad, to w okresach czasu martwego tDT mogą być 
realizowane wektory zerowe (000), (111). To, czy wektory te realizują się, zależy od kierunków 
prądów fazowych w przekształtniku iPA, iPB, iPC. Opisany dotychczas przypadek obejmuje dwa 
pierwsze warianty z [L6]. Autorzy [L6] proponują trzeci wariant metody wektorowej mający na celu 
ograniczenie wpływu czasu martwego tDT na napięcie wspólne uW. Polega ona na wyborze innej 
realizacji wektora zerowego, który jest wynikiem działania dwóch symetrycznych wektorów. Żaden 
z tych symetrycznych wektorów nie pokrywa się z trójkątnym sektorem, w obrębie którego 
odtwarzany jest wektor napięcia zadanego uzad.  

4.5.2. Czas martwy w przekształtniku wielopoziomowym  

Wpływ czasu martwego na napięcie wyjściowe przekształtnika 

Tak jak pokazano w rozdziale 3, każda faza przekształtnika wielopoziomowego zbudowana jest 
z 2·(n-1) zaworów stanowiących n-1 par naprzemiennie sterowanych. Podobnie jak w przypadku 
klasycznego przekształtnika 2-poziomowego, do poprawnej pracy przekształtnika wielopoziomowego 
konieczne jest sterowanie każdą z par zaworów z uwzględnieniem czasu martwego tDT. Przykłady 
przekształtników 5-poziomowych zamieszczono na rys. 4.35. 

We wszystkich analizowanych topologiach przekształtników wielopoziomowych obserwuje się 
podobny wpływ czasu martwego na napięcie wyjściowe uPA0 jak w przekształtniku 2-poziomowym. 
Wartość uchybu napięcia Δu określa się wzorem (4.14).  
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 (4.14) 

 
W przekształtniku kaskadowym uchyb napięcia Δu można określić na podstawie wzoru (4.12) 

uwzględniając, że wartość napięcia jednego z obwodów pośredniczących równa jest UDC/(n-1).  
Dla przekształtnika z diodami poziomującymi, gdy prąd iP jest ujemny (iP < 0) spośród zaworów 

głównych przewodzą górne tranzystory. Na wartość napięcia wyjściowego uPA0 wpływ ma liczba 
załączonych górnych tranzystorów, w ten sposób, że im więcej jest ich załączonych tym większe jest 
napięcie wyjściowe uPA0 – tabela 3.1. W okresie czasu martwego tDT danej pary naprzemiennych 
sygnałów sterujących liczba przewodzących tranzystorów jest o jeden mniejsza, co powoduje, że 
napięcie wyjściowe uPA0 występujące w tym stanie będzie mniejsze o UDC/(n-1) od napięcia uPA0 przy 
załączonym tranzystorze tej pary. Dla dodatniego prądu (iP > 0) przewodzą dolne tranzystory lub 
wszystkie górne diody przeciwrównoległe. Im więcej jest załączonych dolnych tranzystorów, tym 
niższe jest napięcie uPA0. Z powyższego wynika, że wyłączenie jednego z dolnych tranzystorów 
w okresie czasu martwego tDT powoduje zwiększenie napięcia wyjściowego o UDC/(n-1). Przykład 
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powyższej analizy zilustrowano na rys. 4.35.a, gdzie czas martwy wprowadzony jest do sygnałów 
sterujących tranzystorami S2–S6. 

W przekształtniku z kondensatorami poziomującymi niezależnie od kierunku prądu iP zawsze 
przewodzą załączone zawory (prąd dodatni iP płynie przez dolne załączone tranzystory i górne diody, 
a prąd ujemny płynie przez dolne diody i górne załączone tranzystory). Napięcie wyjściowe w tym 
przekształtniku zależy od liczby załączonych górnych zaworów, im większa jest ta liczba, tym 
większe jest napięcie uPA0 – tabela 3.2. W okresie czasu martwego tDT wyłączany jest jeden z górnych 
tranzystorów, ale jego dioda przeciwrównoległa nadal może przewodzić prąd ujemny. To sprawia, że 
dla prądu ujemnego (iP < 0) napięcie wyjściowe uPA0 jest niższe niż w przypadku, gdy prąd jest 
dodatni (iP > 0). Różnica w tych napięciach wynosi UDC/(n-1). Na rys. 4.35.b przedstawiono schematy 
zastępcze dla przekształtnika 5-poziomowego z kondensatorami poziomującymi w okresie czasu 
martwego pary naprzemiennie sterowanej S2-S6.  
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Rys. 4.35. Schematy zastępcze jednofazowych 5-poziomowych przekształtników w chwili wyłączenia pary 
tranzystorów S2-S6 (S1S2S3S4 S5S6S7S8 = 0011 1000): a) przekształtnik z diodami poziomującymi 
i b) z kondensatorami poziomującymi  

Wpływ czasu martwego na prądy kondensatorów przekształtnika z kondensatorami 
poziomującymi 

Analizując wpływ czasu martwego na pracę przekształtników wielopoziomowych, można 
stwierdzić, że w związku ze zmianą rozpływu prądów w przekształtnikach zmianie ulegnie również 
rozpływ prądów kondensatorów poziomujących lub kondensatorów obwodu pośredniczącego. Poniżej 
bada się, czy zmiany te mają wpływ na wartości średnie prądów tych kondensatorów (w okresie 
przełączania TS). Zmiana wartości średnich prądów kondensatorów może być odpowiedzialna za 
utratę stabilnych poziomów napięć przekształtnika, co w konsekwencji prowadzić może do 
nieprawidłowego funkcjonowania przekształtnika.  

Wpływ czasu martwego tDT w przekształtniku z kondensatorami poziomującymi na prądy tych 
kondensatorów obrazuje rys. 4.36. Na rysunku tym przedstawiono schematy zastępcze w okresie 
czasu martwego tDT dla tranzystorów tworzących parę naprzemiennie sterowaną Sk-Sn-1+k wraz 
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z sąsiednimi tranzystorami i kondensatorami poziomującymi. Schematy zastępcze uzależnione są od 
kierunku prądu wyjściowego iP oraz od stanów zaworów sąsiednich par (Sk-1-Sn-2+k i Sk+1-Sn+k).  

Na rys. 4.36 można zauważyć, że prąd kondensatora poziomującego Ck – iCk jest ujemny bądź 
równy 0, zaś prąd kondensatora Ck-1 – iCk-1 jest dodatni lub równy 0. Ponieważ każdy kondensator 
poziomujący (np. Ck) przyłączony jest między dwie naprzemiennie sterowane pary tranzystorów 
(Sk-Sn-1+k i Sk+1-Sn+k), czas martwy jednej pary (Sk-Sn-1+k) będzie powodował przepływ ujemnego prądu 
iCk, zaś w okresie czasu martwego drugiej pary tranzystorów (Sk+1-Sn+k) prąd ten będzie dodatni.  

Na rys. 4.37 zilustrowano wszystkie przypadki wpływu czasu martwego na prąd kondensatora 
poziomującego C1 – iC1 w jednym okresie przełączania TS, dla różnych kierunków prądu wyjściowego 
iP i różnych wartości sygnału modulującego SM.  

 

 
 

Rys. 4.36. Schematy zastępcze n-poziomowego przekształtnika z kondensatorami poziomującymi  
w chwili występowania czasu martwego w sygnałach sterujących parą Sk–Sn-1+k  

 
Z rys. 4.37 można odczytać, że prąd kondensatora poziomującego w zależności od kierunku prądu 

wyjściowego iP i wartości sygnału modulującego może być wydłużony, skrócony lub przesunięty 
o czas tDT. To, w jakich warunkach występuje wpływ czasu martwego na prąd kondensatora 
przedstawiono w tabeli 4.4. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli prąd kondensatora zostaje wydłużony lub 
skrócony o czas tDT, to ma to miejsce dla prądów kondensatora w obu kierunkach, co zapewnia 
w dalszym ciągu warunek zerowania się wartości średniej tego prądu.  

Wpływ czasu martwego na prądy kondensatorów przekształtnika z diodami  
poziomującymi 

W podpunkcie tym analizuje się wpływ czasu martwego tDT na prądy kondensatorów obwodu 
pośredniczącego na przykładzie 5-poziomowego przekształtnika z diodami poziomującymi. 
W przekształtniku tym rozkład prądów kondensatorów nie jest równomierny, dlatego konieczne jest 
stosowanie dodatkowych układów stabilizacji. Wpływ czasu martwego, choć niewielki, jest tutaj 
analizowany z uwagi na całościowe omówienie tego zagadnienia. Analizowany jest wpływ czasu 
martwego na wartości średnie prądów kondensatorów ICkAV. 

Na rys. 4.38 przedstawia się prądy kondensatorów iCk przekształtnika z diodami poziomującymi 
dla różnych stanów zaworów jednej fazy przekształtnika. Prądy te zależą od prądów gałęzi z diodami 
poziomującymi ik1-ik5, które w zależności od stanu zaworów danej fazy przekształtnika równe są 
odpowiednio prądowi wyjściowemu przekształtnika iP lub równe są zero. W zależności od tego, który 
prąd gałęzi z diodami poziomującymi jest niezerowy, różny jest rozpływ prądu kondensatorów.  
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Rys. 4.37. Wpływ czasu martwego na przebiegi prądu kondensatora poziomującego C1 przekształtnika  

5-poziomowego a) – c) jeden okres sygnału nośnego z zaznaczonymi sygnałami sterującymi  
tranzystorów S1, S2 w zależności od wartości sygnału modulującego SM, A – H) przebiegi prądu  
kondensatora C1 przy przełączeniach z uwzględnieniem czasu martwego tDT 

 
 Tabela 4.4 
 

Przebiegi prądu kondensatora poziomującego w zależności od kierunku prądu wyjściowego  
i wartości sygnału modulującego (wpływ czasu martwego nie jest w skali)  

 

Kierunek prądu 
wyjściowego 

Wartość sygnału 
modulującego SM Prąd kondensatora poziomującego iC 

bez tDT 
SM > 0,75 

0,25 < SM < 0,75 
iP < 0 

SM < 0,25  
bez tDT 

SM > 0,75 
0,25 < SM < 0,75 

iP > 0 

SM < 0,25  
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Rys. 4.38. Schematy zastępcze jednej fazy przekształtnika z diodami poziomującymi z rozpływem prądów 

w kondensatorach obwodu pośredniczącego. Na rysunku prezentuje się stany zaworów,  
np. S1S2S3S4 = 1111  

 
Wartości chwilowe prądów kondensatorów wywołane prądem wyjściowym jednej fazy  

5-poziomowego przekształtnika z diodami poziomującymi (iPA) określa się za pomocą wzoru (4.15), 
w którym współczynnik pk przedstawiony został na rys. 4.38 i w tabeli 4.5. 

 
 ( ) ( ) ( )CkA k 1 2 3 4 PAi t p S S S S i t=  (4.15) 

 
 Tabela 4.5 
 

Współczynnik pk(S1S2S3S4) określający udział prądu wyjściowego w prądzie k-tego kondensatora w zależności 
od sygnałów sterujących zaworami S1S2S3S4 5-poziomowego przekształtnika z diodami poziomującymi 

 
Stany sterujące zaworami 

1 2 3 4 5 6 7 8=S S S S S S S S  
p1 p2 p3 p4 

1   1   1   1 0 0 0 0 
0   1   1   1 -3/4  1/4 1/4 1/4 
0   0   1   1 -1/2 -1/2 1/2 1/2 
0   0   0   1 -1/4 -1/4 -1/4 3/4 
0   0   0   0 0 0 0 0 

 
W tabeli 4.5 dla skrajnych stanów zaworów, tj. 1 1 1 1 lub 0 0 0 0, zaznaczono, że prądy płynące 

przez kondensatory są równe 0. Wiąże się to z założeniem, że kondensatory te są podłączone do 
bezimpedancyjnego źródła napięcia stałego oraz że prąd kondensatorów płynie także przez inne fazy 
przekształtnika z diodami poziomującymi.  

Przykładowy prąd kondensatora CDC1 – iC1A wywołany prądami wyjściowym fazy A wraz ze 
składową niskiej częstotliwości został zilustrowany na rys. 4.39.a, a prąd kondensatora CDC1 – iC1 
przekształtnika trójfazowego przedstawiony jest na rys. 4.39.b. 

Można zauważyć, że wartość średnia prądu kondensatora CDC1 – IC1AV jest niezerowa. To sprawia, 
że napięcie na takim kondensatorze, jeśli nie byłby podłączony do niego dodatkowy układ 
stabilizujący napięcie, będzie się zmieniało z okresu na okres. Poniżej przedstawia się wartości średnie 
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prądów poszczególnych kondensatorów. Wartości średnie prądów poszczególnych kondensatorów 
zostały wyznaczone numerycznie w programie Mathcad i prezentuje się je na rys. 4.40. 

 

 
 
Rys. 4.39. Przebiegi prądu kondensatora CDC1 przekształtnika 5-poziomowego przy ma = mamax i ϕ = 45º:  

a) składowa prądu kondensatora CDC1 wywołana prądem fazy A, wraz ze składową niskiej  
częstotliwości, b) prąd kondensatora CDC1 przekształtnika trójfazowego ze składową niskiej  
częstotliwości i zaznaczoną wartością średnią IC1AV 

 

 
 
Rys. 4.40. Charakterystyka wartości średnich prądów kondensatorów w 5-poziomowym przekształtniku 

z diodami poziomującymi a) w funkcji głębokości modulacji przy kącie ϕ = 0º, b) w funkcji kąta  
przesunięcia fazowego przy ϕ przy głębokości modulacji ma = 0,5mamax  

 
Występowanie czasu martwego tDT w sygnałach sterujących zaworami powoduje zmianę rozpły-

wu prądu wyjściowego w kondensatorach obwodu pośredniczącego. Prądy płynące przez te 
kondensatory w czasie tDT określa się tak samo, jak prądy kondensatorów w aktywnym stanie 
sygnałów sterujących. Uwzględnia się przy tym fakt, że obwód przepływu prądu (także napięcie 
wyjściowe przekształtnika uPA0) zależy w chwili tDT od kierunku prądu wyjściowego iP. Impulsowe 
zmiany w prądach kondensatorów, które dodatkowo zależą od kierunku prądu wyjściowego 
powodują, że wpływ czasu martwego na te prądy jest nieliniowy. Na rys. 4.41 przedstawiono 
przykładowe charakterystyki różnicy średniego prądu kondensatora CDC1 obwodu pośredniczącego  
5-poziomowego przekształtnika ΔICAVtDT = IC1AVtDT-IC1AV w funkcji głębokości modulacji ma.  

Na rys. 4.41 można zauważyć, że różnice w średnich prądach kondensatorów obwodu pośredni-
czącego wynoszą maksymalnie około 3%. Takie różnice w prądach spowodowane występowaniem 
czasu martwego powodują, że w przekształtnikach z diodami poziomującymi, które muszą mieć 
odpowiednie układy stabilizujące napięcia kondensatorów, można ich nie uwzględniać.  
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Rys. 4.41. Różnica wartości średnich prądów kondensatora CDC1 obwodu pośredniczącego 5-poziomowego 

przekształtnika z diodami poziomującymi określana jako ΔICAVtDT = IC1AVtDT-IC1AV w funkcji głęboko-
ści modulacji przy kącie ϕ = 0º 

Wpływ czasu martwego na prądy kondensatorów przekształtnika kaskadowego 

Wpływ czasu martwego na prądy kondensatorów obwodu pośredniczącego przekształtnika 
kaskadowego wyjaśnić można na przykładzie jednego przekształtnika mostkowego za pomocą 
rys. 4.42. Założenie to jest możliwe z uwagi na występowanie takich samych warunków pracy obu 
przekształtników mostkowych, które wchodzą w skład jednej fazy przekształtnika kaskadowego.  
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Rys. 4.42. Wpływ czasu martwego na przebiegi prądu kondensatora obwodu pośredniczącego CDC 

przekształtnika mostkowego: a), b) jeden okres sygnału nośnego z zaznaczonymi sygnałami sterują-
cymi tranzystorów S1, S4 w zależności od wartości sygnału modulującego SM; A-H) przebiegi prądu  
kondensatora C1 przy przełączeniach z uwzględnieniem czasu martwego tDT 
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Analizowany na rys. 4.42 przekształtnik mostkowy ma schemat taki jak na rys. 6.1.a. Na 
rys. 4.42.a,b przedstawia się jeden okres przełączania TS przedstawiający wytwarzanie sygnałów 
sterujących tranzystorami S1 i S4. Sygnały te są wynikiem porównania sygnałów nośnych SN1 i SN2 
z sygnałem modulującym SM. Dla takich sygnałów sterujących przedstawia się prąd kondensatora 
obwodu pośredniczącego iC1, który zależny jest od kierunku prądu wyjściowego iP oraz od wartości 
sygnału modulującego SM > 0,5 (rys. 4.42.a) lub SM < 0,5 (rys. 4.42.b). W okresie TS występują cztery 
przełączenia A-D (SM > 0,5) lub E-H (SM < 0,5), w których obecne są czasy martwe tDT. 

Na rys. 4.42.A-H przedstawiono przebiegi sygnałów sterujących tranzystorami S1 i S4 (wraz 
z sygnałami przełączanymi S2 lub S3) w chwili występowania czasu martwego tDT. Na podstawie tych 
przebiegów wyznacza się prąd iC1. Widać stąd, że dwa razy na okres TS, niezależnie od kierunku prądu 
iP i sygnału modulującego SM, prąd kondensatora iC1 jest większy od prądu kondensatora iC1, w którym 
nie występuje czas martwy (obszary zakreskowane na rys. 4.42.A-H). Wartość maksymalna różnicy 
prądów występująca pomiędzy przypadkiem z czasem martwym tDT, a przypadkiem bez czasu tDT 
równa jest amplitudzie prądu wyjściowego iP. Wpływ czasu martwego na prąd kondensatora iC1 
uwidacznia się zatem w postaci dodawania dwóch (w okresie TS) impulsów prądu o amplitudzie 
wartości bezwzględnej prądu wyjściowego iP. Wartość średnia tej różnicy ma postać (4.16). 

 

 DT
C1DT m

S

22 tI I
T

Δ =
π

 (4.16) 

gdzie: Im – jest amplitudą prądu wyjściowego iP. 
 

Wpływ czasu martwego tDT na prąd kondensatora obwodu pośredniczącego jest niewielki 
w przypadku gdy tDT << TS, a w przypadku gdy częstotliwość przełączeń fS wzrasta, wpływ ten przy 
stałym tDT będzie się zwiększał, zwiększając wartość średnią prądu kondensatora. Wpływ czasu tDT na 
prąd kondensatora może być stosunkowo łatwo skompensowany w układach regulacji, które 
obserwując wzrost napięcia kondensatora, zmniejszą np. amplitudę napięcia wyjściowego uP.  

Zwiększenie wartości średniej prądu kondensatora przez czas martwy tDT można także wyjaśnić 
jakościowo za pomocą wpływu czasu tDT na napięcie wyjściowe przekształtnika. Powstający uchyb 
napięcia wyjściowego ma taki sam znak jak kierunek prądu wyjściowego iP – Δu ≈ sign(iP) wzór 
(4.14). To sprawia, że moc związana z uchybem napięcia jest dodatnia, a zatem prąd kondensatora iC1, 
który jest strzałkowany w kierunku jego doładowania, również jest dodatni.  

4.6. Podsumowanie 
W rozdziale tym zaprezentowano podstawowe metody modulacji w przekształtnikach wielopo-

ziomowych. Każdą zilustrowano za pomocą przebiegów napięcia wyjściowego uPA0 i napięcia 
fazowego uPA w przypadku gdy n = 5 i n = 11.  

Metoda wektorowa została w pracy opisana najszerzej z uwagi na większe możliwości kształto-
wania przebiegów napięć (ograniczanie liczby przełączeń NP, minimalizowanie napięcia wspólnego 
uW). Mikroprocesorowa implementacja tej metody do przekształtnika 3-poziomowego została opisana 
w pracy [MZ1].  

W rozdziale tym przedyskutowano wpływ czasu martwego na przebiegi napięć oraz pracę 
przekształtnika wielopoziomowego. 

Wykonanie analizy porównawczej metod modulacji w przekształtnikach wielopoziomowych 
pozwoliło przyporządkować metody modulacji do odpowiednich topologii przekształtników. Metoda 
z sygnałami nośnymi z przesuniętymi poziomami jest dopasowana do przekształtnika z diodami 
poziomującymi. Metoda z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo może być stosowana zarówno do 
przekształtników kaskadowych, jak i przekształtników z kondensatorami poziomującymi. W dalszej 

  
 67 



4. Metody modulacji  w przekszta łtnikach wielopoziomowych  
  

części analizy stosuje się takie przyporządkowanie metod modulacji do wybranych topologii 
przekształtników, np. w rozdziale 5 – Straty mocy w przekształtnikach wielopoziomowych.  

Metody o niskiej częstotliwości przełączania są metodami stosowanymi głównie do przekształtni-
ków wysokiej mocy, w których napięcia obwodów pośredniczących najczęściej są stabilizowane na 
odpowiednich poziomach poprzez użycie zewnętrznych układów stabilizacji (separowane 
przekształtniki DC-DC, transformatory wielouzwojeniowe).  
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5. Straty mocy w przekształtnikach  
wielopoziomowych  

5.1. Wprowadzenie 
W rozdziale tym przedstawiono analizę strat mocy występujących w podstawowych topologiach 

przekształtników wielopoziomowych. Wyniki tej analizy porównano z wynikami uzyskanymi dla 
przekształtnika 2-poziomowego.  

Zgodnie z wiedzą autora stratom mocy w wielopoziomowych przekształtnikach AC-DC poświę-
conych jest jedynie kilka prac [D2], [K3], [Z1]. W pracy [D2] analizuje się przekształtniki AC-DC 
przeznaczone do zasilania trakcyjnego o ustalonym napięciu znamionowym po stronie AC. W pracy 
[K3] analiza dotyczy jedynie przekształtnika z diodami poziomującymi, zaś praca [Z1] omawia 
przekształtniki wielopoziomowe w zastosowaniach do napędu wysokiego napięcia. W niniejszym 
rozdziale analiza strat mocy przeprowadzona jest szerzej tj. analizuje się trzy podstawowe topologie, 
analizuje się przekształtniki 2, 3 i 5-poziomowe w szerokim zakresie obciążeń i sterowania. Analiza ta 
dotyczy przekształtnika pracującego w kondycjonerze energii. 

Do obliczeń strat mocy ΔP przyjęto, że przekształtniki pracują z metodami modulacji prezento-
wanymi w rozdziale 4. Przekształtnik 2-poziomowy jest sterowany metodą z sygnałem nośnym. 
Przekształtnik z diodami poziomującymi jest sterowany metodą z sygnałami nośnymi z przesuniętymi 
poziomami. Z kolei przekształtnik z kondensatorami poziomującymi i przekształtnik kaskadowy 
sterowane są metodą modulacji z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo.  

Straty mocy w tranzystorach można podzielić na straty mocy: 
- przewodzenia, ΔPTCON, 
- w stanie blokowania, ΔPTBL, 
- przełączania ΔPTSW – przy załączeniu ΔPTSWon, przy wyłączaniu ΔPTSWoff, 
- przy załączeniu tranzystora spowodowane prądem wstecznym diod ΔPTREC, 
- w drajwerach tranzystorów, ΔPTG. 

Odnosząc się do strat mocy w tranzystorach, przyjęto następujące założenia: 
- Straty mocy blokowania ΔPTBL pomija się. 
- Straty mocy spowodowane występowaniem prądu wstecznego diody ΔPTREC uwzględniane są 

w stratach załączania tranzystora ΔPTSWon.  
- W analizie strat nie uwzględnia się strat mocy w drajwerach ΔPTG.  
Straty mocy w diodach można podzielić na straty mocy: 

- przewodzenia, ΔPDCON, 
- przy wyłączaniu diody spowodowane jej prądem wstecznym ΔPDREC. 

Ponadto w niniejszym rozdziale przyjęto następujące założenia: 
- Straty mocy obliczane są dla przekształtnika trójfazowego. 
- Prąd wyjściowy przekształtnika iP jest sinusoidalny i jest zastrzałkowany do przekształtnika; jego 

amplituda Im zmienia się od 0 do 1,5 Imn (w przykładowych obliczeniach przyjęto Imn = 20,4 A) 
gdzie Imn jest amplitudą prądu znamionowego przekształtnika określoną na podstawie znamiono-
wej mocy pozornej przekształtnika wynoszącej Sn = 10 kVA. 

- Modulacja szerokości impulsów: sygnał modulujący jest złożeniem podstawowej harmonicznej 
z 3. harmoniczną i mimo że wpływ 3. harmonicznej na straty mocy jest niewielki [C5] (różnica na 
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poziomie ok. 0,4%), wprowadza się ją do sygnału nośnego z uwagi na rozszerzenie zakresu 
głębokości modulacji ma∈(0, mamax), mamax = (π/4)·2/√3. 

- Nie uwzględnia się wpływu czasu martwego w sygnałach sterujących tranzystorami. 
- Napięcie obwodu pośredniczącego ma wartość stałą, bez składowej zmiennej, a maksymalna 

wartość międzyszczytowa napięcia międzyfazowego analizowanych przekształtników wynosi 
UDC = 750 V (dla przykładowych obliczeń). 

- Przesunięcie fazowe φ prądu wyjściowego iP względem podstawowej harmonicznej napięcia 
wyjściowego przekształtnika uPA0 zmienia się od 0º do 360º; taki zakres kąta φ przyjmuje się, aby 
uzyskać pełny opis strat mocy, np. rys. 5.7, 

- Analiza została przeprowadzona dla przekształtników z tranzystorami IGBT, których napięcia 
znamionowe są dostosowywane do napięć występujących w przekształtnikach wielopoziomo-
wych, czyli UDC/(n-1), gdzie n jest liczbą poziomów napięć w napięciu wyjściowym uPA0 [MF5]. 

 Uwaga: Dostosowanie napięć znamionowych zostało przeprowadzone dla tranzystorów o trzech 
klasach napięciowych – 1700 V, 1200 V i 600 V mających zastosowanie odpowiednio 
do przekształtników 2-, 3- i 5-poziomowych. Odpowiednie dane tych tranzystorów za-
mieszczono w dodatku D.3.  

- Zakłada się najgorszy przypadek temperatury złącza tj. Tj = 125ºC [MF4].  
- Częstotliwość przełączeń, dla zobrazowania jej wpływu na straty mocy, jest zmienna lub w innym 

przypadku jest dobrana tak, aby w przybliżeniu otrzymać ten sam współczynnik WTHD fazowego 
napięcia uPA przekształtnika AC-DC – rys. 5.1.a.  

 Uwaga: Definicja współczynnika WTHD została przedstawiona w rozdziale 1 - wzór (1.2). 
W przypadku gdy częstotliwość przełączania fS analizowanych przekształtników jest sta-
ła, przebiegi prądu wyjściowego iP mają różne wartości składowych zmiennych, co 
zostało zilustrowane na rys. 5.1.b (przykładowe przebiegi uzyskano przy stałej częstotli-
wości przełączeń fS = 2,5 kHz (mf = 50), indukcyjności LAC = 4 mH i amplitudzie 
podstawowej harmonicznej prądu Im = 10 A). Największa składowa zmienna w prądzie 
wyjściowym występuje dla przekształtnika 2-poziomowego, a najmniejsza dla prze-
kształtnika 5-poziomowego. W analizie strat mocy przyjmuje się dane takie jak wynikają 
z rys. 5.1.a i 5.1.c, przy założeniu stałego współczynnika WTHD = 0,3%. Oznacza to, że 
przykładowe analizy wykonywane są przy następujących współczynnikach częstotliwo-
ści, tj. dla przekształtnika 2-pozimowego mf = 143, dla przekształtnika 3-poziomowego 
mf = 62, a dla 5-poziomowego mf = 35. Można zauważyć, że przy zachowaniu tej samej 
częstotliwości przełączania fS w analizowanych przekształtnikach utrzymanie stałej war-
tości WTHD prądu iP może być zrealizowane przez zmianę indukcyjności dławika 
sieciowego LAC. W takim przypadku dławik sieciowy LAC przy przekształtniku wielopo-
ziomowym będzie miał mniejszą indukcyjność, co prowadzi do zwiększenia dynamiki 
przekształtnika AC-DC. 

- Ogólnie straty mocy są funkcją siedmiu parametrów (głębokości modulacji ma, współczynnika 
częstotliwości mf, kąta przesunięcia fazowego φ, amplitudy prądu Im, parametrów diod i tranzy-
storów (charakterystyka przewodzenia, straty przełączania), rezystancji szeregowej kondensatora 
i liczby poziomów przekształtnika n). Porównania strat mocy przekształtników wielopoziomo-
wych dokonuje się tutaj na dwa sposoby. W pierwszym sposobie wymienione parametry mogą się 
zmieniać w maksymalnych dopuszczalnych granicach. Parametry te w sposobie drugim są ze sobą 
powiązane, tak jak to wynika z pracy kondycjonera energii, co opisano w dodatku D.1. Odnosząc 
się do drugiego sposobu, należy zauważyć, że aby taki kondycjoner mógł pracować we wszyst-
kich trybach pracy prezentowanych w rozdziale 2. (np. kompensacja mocy biernej, eliminacja 
wyższych harmonicznych), praca przy prądzie wyjściowym o amplitudzie 1,5 Imn powinna 
odbywać się przy ograniczonym napięciu dławika sieciowego UL < ULmax. Spowodowane jest to 
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tym, żeby przekształtnik, oprócz kształtowania prądu podstawowej harmonicznej, mógł też 
kształtować składowe wyższych harmonicznych prądu. W pracy przyjęto, że przekształtnik 
powinien umożliwiać całkowite wyeliminowanie wyższych harmonicznych do 13. harmonicznej 
włącznie, z prądu trójfazowego prostownika diodowego obciążonego źródłem prądu stałego 
o ustalonej wartości Id (w przykładowych obliczeniach Id = 19 A → P ≈ 10 kW). Przeprowadzone 
obliczenia wykazały, że maksymalna indukcyjność dławika sieciowego dla powyższych założeń 
wynosi LAC = 4 mH. W przypadku gdyby indukcyjność dławików sieciowych była większa niż 
4 mH, przekształtnik nie mógłby wytworzyć dostatecznie dużych prądów wyższych harmonicz-
nych. W przypadku gdy indukcyjność dławika jest dużo mniejsza niż 4 mH, zwiększa się 
składowa zmienna prądu wyjściowego (związana z wyższymi harmonicznymi). W pracy zarówno 
do przykładów obliczeniowych, jak i modelu laboratoryjnego wybrano dławiki sieciowe o induk-
cyjności LAC = 4 mH.  

 

 
 
Rys. 5.1. Współczynnik WTHD dla przekształtnika AC-DC: a) wpływ współczynnika częstotliwości mf na 

współczynnik WTHD przekształtnika n = 2, n = 3 i n = 5, b) przebiegi prądu wyjściowego iP dla stałe-
go współczynnika mf = 50 i c) przebiegi prądu wyjściowego iP dla stałego współczynnika 
WTHD = 0,3%. Przebiegi uzyskano przy LAC = 4 mH, UDC = 750 V, Im = 10 A, ψ = 180º →  
ma = 0,684 mamax, φ = 182,21º, δU = 1,326 

5.2. Straty mocy w przekształtniku 2-poziomowym 
Analiza strat mocy przekształtnika 2-poziomowego, chociaż znana jest z literatury [B2], [C5], 

[D3], została włączona do pracy ze względu na potrzebę całościowego przedstawienia tego 
zagadnienia. Analizuje się straty mocy tylko przy sterowaniu z sygnałem nośnym.  

Na rys. 5.2.a przedstawiono schemat jednej fazy przekształtnika 2-poziomowego. Natomiast 
rys. 5.2.b zawiera przebiegi napięcia wyjściowego uPA0 i prądu iP wraz z przebiegami prądów iT1, iT2 
tranzystorów S1 i S2 (rys. 5.2.c) oraz prądów iD1, iD2 diod przeciwrównoległych D1 i D2 (rys. 5.2.d).  

5.2.1. Straty mocy przewodzenia ΔPTCON, ΔPDCON 

Do wyznaczenia strat mocy przewodzenia ΔPTCON, ΔPDCON potrzebna jest charakterystyka 
przewodzenia tranzystora i jego diody. Do obliczeń strat mocy przyjęto, że dioda przeciwrównoległa 
znajduje się wewnątrz wspólnej obudowy z tranzystorem, chociaż nie jest zawarta w tej samej 
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Rys. 5.2. Przekształtnik 2-poziomowy z prądem wyjściowym iP określonym przez źródło prądu  

sinusoidalnego: a) schemat jednej fazy przekształtnika, b) przebieg napięcia wyjściowego uPA0  
i prądu iP dla głębokości modulacji ma = 0,8mamax i mf = 21, c) przebiegi prądów iT1, iT2  
tranzystorów S1 i S2, d) przebiegi prądów iD1, iD2 diod D1 i D2 

 
strukturze krzemowej [K2]) – przykładem jest moduł IGBT typu SKM75GB123D. Moduł ten 
o napięciu blokowania UTn = 1700 V i prądzie znamionowym ITn = 75 A ma charakterystyki prze-
wodzenia jak na rys. 5.3. Zaznaczono tam też ich modele odcinkowo-liniowe (5.1): 
 

 T T0 T T

D D0 D

u U i r
u U i rD

= +
= +

 (5.1) 

 
gdzie:  UT0, UD0 – napięcie progowe tranzystora i diody, 

 rT, rD – rezystancja dynamiczna tranzystora i diody.  
 

 
 
Rys. 5.3. Charakterystyki przewodzenia dla modułu IGBT SKM75GB173D (ITn = 75 A, UTn = 1700 V)  

przy temperaturze złącza Tj = 125ºC: a) dla tranzystora, b) dla diody  
 
Straty mocy przewodzenia wyrażane są przez ich wartość średnią za okres podstawowej harmo-

nicznej TM, którą oblicza się na podstawie strat chwilowych tranzystora pTCON i diody pDCON (5.2). 
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= = +
 (5.2) 

 
 
Prądy tranzystora iT i diody iD zależą nie tylko od parametrów prądu iP (amplitudy Im i kąta 

przesunięcia fazowego φ), ale też od głębokości modulacji ma – rys. 5.2. W związku z tym wzory (5.2) 
można zapisać jako funkcje czasu t – (5.3). 
 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

2
TCON T T T0 P T P T

2
DCON D D D0 P D P D

p t u t i t U i t r i t S t

p t u t i t U i t r i t S t

⎡ ⎤= = +
⎣
⎡ ⎤= = +
⎣ ⎦

⎦  (5.3) 

 
gdzie: ST(t) i SD(t) – są sygnałami stanu zaworu (tranzystora i diody). Sygnały stanu przyjmują wartość 
0, w przypadku gdy zawór jest wyłączony, lub 1, gdy zawór jest załączony. Są one zależne od 
głębokości modulacji ma – sygnału modulującego SM, sygnału nośnego SN oraz prądu wyjściowego iP.  

 
W celu określenia wartości średniej strat mocy przewodzenia przebiegi impulsowe można 

uśrednić przy założeniu, że okres przełączania jest dostatecznie mały (TS→0). W podrozdziale 5.2 
wykonano podobną analizę, dzięki której uzyskuje się średnie bieżące sygnałów ST i SD (5.4) – 
rys. 5.4. 

 

 

( )
( )

( ) ( )( )( ) ( )

( ) ( ) ( )( )( ) ( )
( )

( )
( ) ( )( )( ) ( )

( )

( )
( )

( )

S

S

S

S

P

T1
a P

a P
T2

P

a P
D1

P

P

D2

0 dla ω 0
;

1 4 sin( ) 1 6 sin(3 ) 2 dla ω 0

1 4 sin( ) 1 6 sin(3 ) 2 dla ω 0
;

0 dla ω 0

1 4 sin( ) 1 6 sin(3 ) 2 dla ω 0
;

0 dla ω 0

0 dla ω 0

1 4

T

T

T

T

i t
S t

m t t i t

m t t i t
S t

i t

m t t i t
S t

i t

i t
S t

m

⎧ >⎪= ⎨
+ π ω + ω ≤⎪⎩

⎧ − π ω + ω >⎪=⎨
≤⎪⎩

⎧ + π ω + ω >⎪= ⎨
≤⎪⎩
>

=
− π ( )( )( ) ( )a P

;
sin( ) 1 6 sin(3 ) 2 dla ω 0t t i t

⎧⎪
⎨

ω + ω ≤⎪⎩

 (5.4) 

 
Wzór (5.3) po podstawieniu do niego (5.4) pozwala wyznaczyć straty mocy przewodzenia 

uśrednione za okres TM dla tranzystorów i diod (5.5). Z rys. 5.2 wynika, że prądy tranzystorów mają 
podobny kształt i są przesunięte względem siebie o TM/2. Straty mocy we wzorach (5.5) są obliczane 
w funkcji ωt w zakresie od φ do π+φ, zatem są to straty mocy odpowiednio w tranzystorze S2 i diodzie 
D1. W pozostałym czasie straty chwilowe w tych elementach są równe zero. Ponieważ prądy płynące 
przez pozostałe tranzystory są podobne, ich średnie straty mocy będą takie same. Dlatego też straty 
mocy przewodzenia w jednym tranzystorze wymnażane są przez liczbę tranzystorów w przekształtni-
ku, tj. przez 6. Podobne założenia można wykonać dla strat mocy przewodzenia w diodach ΔPDCON.  
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Rys. 5.4. Średnie bieżące sygnałów sterujących 〈ST1(t)〉Ts, 〈ST2(t)〉Ts, 〈SD1(t)〉Ts, 〈SD2(t)〉Ts  

przekształtnika 2-poziomowego  
 
Po obliczeniu całek (5.5) uzyskuje się ostateczny wzór na straty mocy przewodzenia w 6 tranzy-

storach i 6 diodach przekształtnika 2-poziomowego – (5.6).  
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 (5.6) 

 
Wzory (5.6) różnią się od wzorów w pracy [D3] ze względu na różne kierunki prądu iP, a także ze 

względu na to, że w niniejszej pracy w sygnale modulującym SM zawarta jest 3. harmoniczna.  
Ważną cechą powyższych wzorów jest to, że straty mocy przewodzenia nie zależą bezpośrednio 

od napięcia obwodu pośredniczącego. Straty te zależne są od amplitudy prądu wyjściowego Im, jego 
przesunięcia fazowego φ, głębokości modulacji ma i od parametrów tranzystora i diody, tj. napięcia 
progowego UT0, UD0 i rezystancji dynamicznej rT, rD.  

Dla zilustrowania zależności (5.6) oblicza się straty mocy przy następujących założeniach:  
- sieć zasilająca 3x400 V, 50 Hz, 
- moc pozorna, Sn = 10 kVA, 
- moduły IGBT SKM75GB173D (UTn = 1700 V, ITn = 75 A), 
- przesunięcie fazowe φ∈(0º, 360º), 
- amplituda sinusoidalnego prądu wyjściowego podstawowej harmonicznej Im∈(0, 1,5 Imn),  
- straty mocy oblicza się dla całego przekształtnika 2-poziomowego (6 tranzystorów i 6 diod), 
- głębokość modulacji ma∈(0, mamax), mamax = (π/4)·2/√3. 
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Na rys. 5.5.a można zauważyć, że straty mocy przewodzenia w tranzystorach ΔPTCON dla kątów 
φ∈(0º, 90º) maleją wraz ze wzrostem głębokości modulacji ma. Dla kątów φ∈(90º, 270º) straty te 
rosną ze wzrostem głębokości modulacji ma. Ponownie maleją ze wzrostem ma dla kąta przesunięcia 
fazowego φ∈(270º, 360º).  

Odnosząc się do strat mocy przewodzenia w tranzystorach ΔPTCON, należy zauważyć, co następu-
je: W zakresie φ∈(90º, 270º) przekształtnik AC-DC pracuje falowniczo (jest to praca wydajnikowa). 
W zakresie φ∈(0º, 90º) lub φ∈(270º, 360º) pracuje on prostowniczo (jest to praca odbiornikowa) 
W przypadku pracy falowniczej tranzystory przekształtnika przewodzą szersze impulsy prądu 
w sąsiedztwie maksimów prądu iP – rys. 5.2. Przy pracy prostowniczej szersze impulsy prądu 
w sąsiedztwie maksimów prądu iP przewodzą diody. Analogiczne wnioski można wyciągnąć 
w stosunku do strat mocy przewodzenia w diodach ΔPDCON z charakterystyk z rys. 5.5.b.  

Na rys. 5.5.c,d przedstawiono charakterystyki strat mocy przewodzenia tranzystorów i diod 
ΔPTCON i ΔPDCON w funkcji kąta φ. Można zauważyć, że maksimum strat mocy przewodzenia 
w tranzystorach ΔPTCON występuje przy pracy falowniczej. Przy pracy prostowniczej występuje 
maksimum strat mocy przewodzenia w diodach ΔPDCON.  

 

 
 

Rys. 5.5. Całkowite straty mocy przewodzenia przekształtnika 2-poziomowego w 6 tranzystorach ΔPTCON  
(a, c, e) i w 6 diodach ΔPDCON (b, d, f) modułów SKM75GB173 w funkcji: a, b) głębokości  
modulacji ma, c, d) przesunięcia fazowego φ, e, f) amplitudy prądu Im 

 
Na rys. 5.5.e i f zamieszczono charakterystyki strat mocy przewodzenia w tranzystorach ΔPTCON 

i diodach ΔPDCON, będące funkcją prądu Im i jest to funkcja kwadratowa. 
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Na rys. 5.6.a przedstawiono całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w przekształtniku 
trójfazowym 2-poziomowym w funkcji zmian głębokości wypełnienia ma. Rys. 5.6.b zawiera straty 
w funkcji kąta przesunięcia fazowego φ, a rys. 5.6.c ujmuje straty w funkcji amplitudy prądu 
wyjściowego Im. Obliczenia wykonano przy następujących parametrach: głębokość modulacji 
ma = mamax, kąt przesunięcia fazowego φ = 180º dla tranzystorów, a dla diod φ = 0º (porównaj 
rys. 5.5.c,d) i amplituda prądu Im = Imn. Te parametry pozwalają wyznaczyć wartości maksymalne strat 
mocy przewodzenia ΔPTCON i ΔPDCON – rys. 5.5.c i d. 

Obserwując rys. 5.6.a i b można stwierdzić, że charakterystyka całkowitych strat mocy prze-
kształtnika ΔPCON jest bliska charakterystyce całkowitych strat mocy tranzystorów przekształtnika 
ΔPTCON. Wynika to z tego, że napięcie progowe UT0 i rezystancja dynamiczna rT tranzystora mają 
wyższe wartości niż te parametry diody.  

Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w zależności od amplitudy prądu wyjściowego Im 
zmieniają się podobnie jak straty mocy przewodzenia tranzystorów i diod, będąc funkcją kwadratową.  

Przekształtnik AC-DC w kondycjonerze pracuje przy równocześnie zmieniającej się głębokości 
modulacji ma, amplitudzie prądu wyjściowego Im i kącie φ – dodatek D.1. Porównanie strat mocy 
przekształtników AC-DC jest utrudnione przy zbyt dużej liczbie charakterystyk, w tym ich 
parametrów. Ograniczenie liczby tych charakterystyk można wywnioskować z analizy rys. 5.7.  
 

 
 

Rys. 5.6. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON trójfazowego przekształtnika 2-poziomowego w funkcji: 
a) głębokości modulacji ma, b) kąta przesunięcia fazowego φ i c) amplitudy prądu Im 

 
Rys. 5.7 ilustruje w sposób syntetyczny całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w prze-

kształtniku 2-poziomowym pracującym w kondycjonerze. Straty te są równocześnie funkcją 
wszystkich parametrów: ma, Im, ψ, (φ). Rozkład strat przy określonych wymienionych parametrach 
zawarty jest w kole ABCD, a wartość tych strat, obliczona ze wzoru (5.6), określona jest kolorem 
danego punktu. Koło ABCD stanowi obszar możliwych położeń końca wektora napięcia przekształt-
nika UP. Środek koła ABCD jest umieszczony na osi y w punkcie (0, |US|), gdzie US jest wektorem 
napięcia sieci, i jest on nieruchomy w prowadzonej analizie. Drugim ważnym wektorem jest wektor 
UL, którego maksymalna wartość |U’Lmax| stanowi promień koła z rys. 5.7 i wynosi  
|U’Lmax| = ωLAC1,5Imn. Pulsacja ω jest wynikiem częstotliwości sieci zasilającej uS, indukcyjność LAC 
jest wynikiem żądanej wartości współczynnika THD prądu iP. Natomiast 1,5Imn jest maksymalną 
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Rys. 5.7. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w przekształtniku 2-poziomowym pracującym 

w kondycjonerze przy współczynniku napięcia δU = 1,32 
 
dopuszczalną wartością amplitudy prądu przekształtnika iP. Należy tutaj zaznaczyć, że przekształtnik 
AC-DC może pracować z chwilową wartością napięcia uL większą, niż wynika z |U’Lmax|, co 
wykorzystuje się przy eliminacji wyższych harmonicznych i w stanach dynamicznych. Na rysunku 
zaznaczono okrąg o promieniu |ULmax|, przy tym przyjęto, że |U’Lmax|/|ULmax| = 0,36. Z wartości tej 
wynika maksymalna wartość współczynnika mamax, a z tego z kolei wynika maksymalna wartość 
napięcia 〈uP〉TSmax. Przy takim napięciu uP możliwa jest eliminacja 13. harmonicznej z przebiegu prądu 
prostownika diodowego obciążonego odbiornikiem o mocy 10 kW o wygładzonym prądzie odbiornika 
Id. Ustalono to za pomocą symulacji komputerowej.  

Na rys. 5.7 zaznaczony jest wektor IP, który jest prostopadły do wektora UL. Przerywanymi 
liniami zaznaczono wartości głębokości modulacji ma odpowiadające charakterystycznym położeniom 
wektora UP, są to:  
- ma = mamax jest to graniczna wartość głębokości modulacji ma. Przy ma = mamax przekształtnik 

może pracować tak, że wytwarzane są wyższe harmoniczne w prądzie wyjściowym iP,  
mamax = (π/4)·2/√3 ≈ 0,907. 

- ma = (1/δU)mamax to taka głębokość modulacji, która przy kącie φ = 0º wytwarza zerowy prąd 
wyjściowy iP, (1/δU)mamax = 0,684 dla δU = 1,32. 

- ma = m’amax jest to maksymalna głębokość modulacji sygnału modulującego podstawowej 
harmonicznej, m’amax = 0,765. 

- ma = m’amin jest to minimalna głębokość modulacji sygnału modulującego podstawowej 
harmonicznej, m’amin = 0,603. 
Dla opisu pracy kondycjonera definiuje się kąt ψ między wektorem prądu IP i wektorem napięcia 

sieci US. Dla przykładu w punkcie A kąt ψ = 0º wektor napięcia dławika UL jest maksymalny 
(UL = U’Lmax), prąd wyjściowy IP ma wartość maksymalną Im = 1,5Imn, a głębokość modulacji wynosi 
ma = 0,759mamax = 0,689 (obliczona ze wzoru (D1.2) dla Im = 1,5Imn, Imn = 0,362Immax). Punkt B 
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odpowiada przypadkowi, gdy kąt ψ = 90º, prąd wyjściowy IP ma wartość maksymalną Im = 1,5Imn, a 
głębokość modulacji wynosi ma = m’amax. Podobnie można zinterpretować stany dla punktów C i D. 
Przedstawiona analiza została przeprowadzona przy współczynniku napięcia δU = UDC/USm ≈ 1,32 
(współczynnik ten jest stosunkiem maksymalnej amplitudy napięcia międzyfazowego przekształtnika 
UDC i amplitudy międzyfazowego napięcia sieci USm (UDC = 750 V, USm = √2 400V)).  

Charakterystykę całkowitych strat mocy przewodzenia ΔPCON w funkcji amplitudy prądu wyj-
ściowego przy stałym kącie ψ = 90º lub -90º przedstawiono na rys. 5.8.a. Przy takich kątach ψ 
ustawienie wektorów jest takie, że przekształtnik pobiera lub wydaje moc bierną indukcyjną z/do sieci 
(φ = +/-90º). Głębokość modulacji ma zmienia się w zakresie ma∈(m’amin; m’amax) przy kącie  
ψ = φ = +/-90º, co odpowiada przesuwaniu się wektora UP od punktu D do punktu B (rys. 5.7). 
Wartości strat mocy ΔPCON w punktach D i B są takie same (ΔPCON|D = ΔPCON|B). 

Na rys. 5.8.b przedstawiono wykres strat ΔPCON, gdy prąd jest współfazowy z napięciem sieci, ma 
zmienną amplitudę i może płynąć z/lub do sieci (co odpowiada pracy odbiornikowej i wydajnikowej). 
Gdy kąt przesunięcia fazowego równy jest ψ = 0º lub ψ = 180º, to wraz ze zmianą jego amplitudy Im 
zmieniają się zarówno kąt przesunięcia fazowego φ (między 1. harmoniczną napięcia fazowego uP 
przekształtnika AC-DC i jego prądem iP), jak i głębokość modulacji ma (D.1.2, D.1.3). Brak symetrii 
na rys. 5.8.b względem zera amplitudy prądu Im (ΔPCON|C≠ΔPCON|A) wynika z tego, że w pracy 
wydajnikowej (falowniczej) ψ = 180º tranzystory przewodzą w sąsiedztwie maksimów prądu 
wyjściowego, zaś dla kąta ψ = 0º (praca odbiornikowa, prostownicza) przewodzą diody. Z uwagi na 
bardziej korzystne parametry charakterystyki przewodzenia diod przy pracy odbiornikowej obserwuje 
się mniejsze całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON. 

 

 
 

Rys. 5.8. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w przekształtniku 2-poziomowym pracującym 
w kondycjonerze energii w funkcji amplitudy prądu Im: a) przy prądzie biernym – ψ = φ = +/-90º,  
b) przy prądzie współfazowym z napięciem sieci ψ = 0º lub -180º; D, B, C, A  
odpowiadają punktom z rys. 5.7 

5.2.2. Straty mocy przełączania w tranzystorach ΔPTSW 

Straty mocy przełączania ΔPTSW wynikają z jednoczesnej, niezerowej wartości zarówno napięcia 
jak i prądu tranzystora w czasie przełączania. Przy stałym napięciu i prądzie straty te są proporcjonal-
ne do częstotliwości i to one są decydującym czynnikiem zwiększającym całkowite straty mocy dla 
przekształtników twardoprzełączalnych pracujących z częstotliwościami już od kilku, kilkunastu kHz. 
W przypadku przekształtnika pracującego w układzie kondycjonowania energii częstotliwość 
przełączeń fS = mf fM może wynosić od około 1 kHz do kilkunastu kHz, a straty przełączania mogą być 
porównywalne lub nawet większe od strat przewodzenia [MF4].  

Istnieją dwie zasadnicze metody obliczania strat przełączania przekształtnika, które opierają się na 
większych lub mniejszych uproszczeniach. Są to: 
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- Metoda pierwsza, w której straty oblicza się na podstawie przybliżonego modelu przełączania 
tranzystora [C5].  

- Metoda druga bazująca na pomierzonych stratach jako funkcji prądu tranzystora [MF4].  
W niniejszej pracy wybrano drugą metodę. W metodzie tej straty są przedstawiane jako funkcje 

prądu kolektora przy odpowiedniej temperaturze złącza tranzystora Tj, rezystancji bramkowej RG 
i indukcyjności pasożytniczych związanych z obwodem pośredniczącym DC. Przy tym bardzo ściśle 
jest zdefiniowany obwód, w którym wykonywane są pomiary, czyli zdefiniowane są: rezystancja 
bramkowa RG, indukcyjności pasożytnicze [A1] itd. Metodę drugą omawia się poniżej. 

Jak wspomniano, bazą w metodzie drugiej są pomierzone straty energii załączania i wyłączania 
ETon i EToff. Dla przykładowego tranzystora – SKM75GB173D straty te, jako funkcje prądu kolektora 
IT, zilustrowano na rys. 5.9.  

Krzywe z rys. 5.9 przybliża się zależnością (5.7). 
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gdzie:  ETon – straty energii w tranzystorze przy załączaniu [mJ], 
 EToff – straty energii w tranzystorze przy wyłączaniu [mJ]. 
 

 
 

Rys. 5.9. Straty energii w tranzystorze typu SKM75GB173D przy jednym przełączeniu w funkcji prądu 
kolektora iT przy napięciu w stanie blokowania UCE = 1200 V [MF3] 

 
Wartość średnią strat mocy przełączania ΔPTSW wszystkich 6 tranzystorów wyznacza się za 

pomocą zależności (5.8) [MF4]. Straty te w pracy nazywane są całkowitymi stratami przełączania.  
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Po podstawieniu do (5.8) wzorów (5.7) i założeniu liniowej zależności strat energii od napięcia 

w stanie blokowania U’CE uzyskuje się: 
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Ze wzoru (5.9) wynika, że ani kąt przesunięcia fazowego φ, ani głębokość modulacji ma nie mają 
wpływu na straty mocy przełączania w tranzystorze ΔPTSW. Dlatego też na rys. 5.10 przedstawiono 
charakterystykę całkowitych strat mocy przełączania ΔPTSW jedynie w funkcji amplitudy prądu 
wyjściowego Im i jest ona sparametryzowana względem współczynnika częstotliwości mf. 
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Rys. 5.10. Całkowite straty mocy przełączania ΔPTSW w przekształtniku 2-poziomowym w funkcji amplitudy 
prądu wyjściowego Im sparametryzowane względem współczynnika częstotliwości mf; straty te  
pokazano na tle strat przewodzenia ΔPCON, współczynnik mf ma takie wartości, jakie wynikają 
z WTHD = 0,3% – założenia 

 
Jak wynika z rys. 5.10, całkowite straty mocy przełączania ΔPTSW w przekształtniku są porówny-

walne z całkowitymi stratami mocy przewodzenia już przy częstotliwości przełączania równej  
fS = mf fM = 180·50 = 9 kHz. Taka częstotliwość przełączania przekształtnika 2-poziomowego pozwala 
w dostatecznie dobry sposób kształtować przebiegi prądów, jakie powinny być wytwarzane 
w kondycjonerze. 

5.2.3. Straty mocy w diodach związane z ich prądem wstecznym ΔPDREC 

Kolejnym zjawiskiem przyczyniającym się do powstawania strat mocy w przekształtnikach 
energoelektronicznych jest odzyskiwanie zdolności zaworowych przez diodę przy jej wyłączaniu – 
rys. 5.12. Jest ono związane z odprowadzeniem ładunku Qrr ze struktury diody. Odprowadzany 
ładunek Qrr jest związany z prądem wstecznym diody Irr (o kierunku przeciwnym do kierunku 
przewodzenia). Prąd ten wraz z napięciem na diodzie generuje straty mocy ΔPDREC. Z uwagi na to, że 
prąd wsteczny diody płynie przez załączany tranzystor, to powoduje zwiększenie strat załączenia 
danego tranzystora. Należy przypomnieć, że producenci tranzystorów IGBT podają straty energii 
pojedynczego załączenia tranzystora ETon uwzględniające straty spowodowane prądem wstecznym 
odpowiedniej diody z nim współpracującej.  

Głównym czynnikiem mającym wpływ na ładunek przejściowy Qrr jest prąd przewodzenia diody 
iD = ID w chwili zapoczątkowania wyłączania oraz stromość prądu diD/dt. Stromość opadania prądu 
diody zintegrowanej z tranzystorem IGBT ograniczona jest stromością narastania prądu 
w tranzystorze, na którą z kolei wpływ ma rezystancja bramkowa tranzystora RG (przyjmuje się przy 
tym, że indukcyjności pasożytnicze między źródłami napięcia obwodu pośredniczącego UDC 
i tranzystorami są pomijalnie małe – rys. 5.2.a). Poniżej na rys. 5.11.a przedstawia się charakterystyki 
ładunku przejściowego sparametryzowane względem prądu przewodzenia diody ID i rezystancji 
bramkowej RG tranzystora SKM75GB173D [MF3] (zakłada się, że dioda tego tranzystora komutuje 
z nim i szybkość opadania prądu w diodzie jest wyznaczona szybkością narastania prądu 
w tranzystorze, im mniejsza wartość rezystancji bramkowej RG, tym większa stromość opadania). Na 
rys. 5.11.b przedstawia się charakterystykę Qrr = f(ID). Na jej podstawie, wykorzystując 
EREC(ID) = ½UCEQrr(ID) – rys. 5.12.b, utworzono charakterystykę strat energii wyłączania diody 
EREC = f(ID), którą przybliżono za pomocą wielomianu trzeciego stopnia (5.10). 
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Rys. 5.11. Charakterystyka ładunku przejściowego diody: a) jako funkcja prądu przewodzenia diody ID 
i rezystancji bramkowej RG [MF3], b) jako funkcja prądu przewodzenia diody ID wraz  
z charakterystyką strat energii pojedynczego wyłączenia diody EREC  

 

 ( ) ( ) ( 3 2
REC D CE rr D REC D REC D REC D

1
2 )E I U Q I A I B I C I= = + +  (5.10) 

gdzie: AREC = 27,8 nJ/A3, BREC = -4,62 μJ/A2, CREC = 0,34 mJ/A.  
 
Wykorzystując zależność (5.10), wyznacza się średnie straty mocy ΔPDREC za pomocą (5.11).  

 

 
 

Rys. 5.12. Przebiegi prądu i napięcia diody iD i uD przy jej wyłączaniu: a) przebiegi zbliżone do rzeczywistych, 
b) ich liniowa aproksymacja pozwalająca obliczyć straty energii wyłączania diody EREC 

 

 ( )( )
2

CE CEm m
DREC REC m S m REC REC REC

CE CE

' '26 1sin 6
2 3

U UI IfP E I t d t f I A B C
U U

π+ϕ

ϕ

⎛ ⎞⎡ ⎤Δ = ω −ϕ ω = + +⎜ ⎟⎣ ⎦π π⎝ ⎠
∫ 4 π

 (5.11) 

 

ponieważ: ( )( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 2
REC m REC m REC m REC msin sin sin sinE I t d t A I t B I t C I t d t

π+ϕ π+ϕ

ϕ ϕ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ω −ϕ ω = ω −ϕ + ω −ϕ + ω −ϕ ω⎣ ⎦⎣ ⎦∫ ∫  

 
Wykorzystując zależność (5.11) obliczono straty mocy ΔPDREC = f(Im), a wyniki zamieszczono na 

na rys. 5.13. Dla porównania na rysunku tym zamieszczono również krzywą strat mocy przewodzenia 
ΔPCON = f(Im). Z tego wynika, że straty ΔPDREC dla współczynnika mf = 143 są w przybliżeniu 
trzykrotnie mniejsze od strat przewodzenia ΔPCON i stanowią ok. 43% strat przełączania ΔPTSW 
występujących przy tej samej częstotliwości przełączania (fS = 7,2 kHz).  
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Rys. 5.13. Całkowite straty mocy związane z prądem wstecznym diod ΔPDREC w przekształtniku 2-poziomowym 

w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im sparametryzowane względem współczynnika częstotliwo-
ści mf , który ma takie wartości, jakie wynikają z WTHD = 0,3%; ΔPCON – straty przewodzenia  

5.2.4. Podsumowanie 

Z przeprowadzonej powyżej analizy strat mocy dla przekształtnika 2-poziomowego AC-DC 
wynika, że największe straty występują dla: 
- pracy falowniczej, 
- głębokości modulacji ma = mamax, 
- kąta przesunięcia fazowego φ = 180º. 

W przekształtniku 2-poziomowym straty mocy przewodzenia ΔPCON są główną składową całko-
witych strat mocy przekształtnika ΔP, mniejsze są straty przełączania w tranzystorach ΔPTSW, 
a jeszcze mniejsze straty związane z prądem wstecznym diod ΔPDREC – rys. 5.10 i 5.13. Obliczone 
straty mocy przekształtnika 2-poziomowego będą w dalszej części tego rozdziału służyły jako 
odniesienie do porównania strat mocy wybranych przekształtników wielopoziomowych. 

5.3. Straty mocy w przekształtniku z diodami poziomującymi 
Jedną fazę przekształtnika z diodami poziomującymi zamieszczono na rys. 5.14.a. Dla prze-

kształtnika z diodami poziomującymi straty mocy wyznacza się w podobny sposób, jak dla 
przekształtnika 2-poziomowego, czyli bazując na charakterystykach podanych przez producenta 
zaworów. Różnica polega na tym, że w przeciwieństwie do przekształtnika 2-poziomowego 
w przekształtniku z diodami poziomującymi straty mocy w poszczególnych elementach energoelek-
tronicznych są różne. Stąd też w analizie strat mocy przedstawia się straty mocy w poszczególnych 
zaworach. Z uwagi na nieciągły charakter przewodzenia niektórych zaworów obliczenia strat mocy 
wykonuje się numerycznie. Analizuje się przypadki przekształtnika 3- i 5-poziomowego.  

Na uwagę zasługuje to, że do budowy przekształtników wielopoziomowych tranzystory mogą 
mieć niższe napięcia blokowania UTn niż napięcie obwodu pośredniczącego UDC = 750 V. Jak 
wykazano już wcześniej, podczas pracy w warunkach znamionowych w przekształtniku  
n-poziomowym tranzystory są narażane na napięcia UDC/(n-1). W celu porównania przekształtników 
wielopoziomowych z przekształtnikiem 2-poziomowym dąży się do tego, żeby używać tranzystorów 
o najniższych możliwych napięciach blokowania (z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa). 
W przekształtniku 2-poziomowym napięcie znamionowe tranzystorów wynosiło UTn = 1700 V, dla 
przekształtnika 3-poziomowego będzie równe UTn = 1200 V, a przekształtnik 5-poziomowy zostanie 
zbudowany z tranzystorów UTn = 600 V. Takie napięcia blokowania są standardowymi napięciami dla 
tranzystorów IGBT.  
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5.3.1. Straty mocy przewodzenia w 3-poziomowym przekształtniku z diodami  
poziomującymi ΔPCON 

Do analizy strat mocy przewodzenia dla przekształtnika 3-poziomowego, którego działanie 
wyjaśniono na rys. 5.14, użyto tranzystorów typu SKM75GB123D o napięciu blokowania 
UTn = 1200 V (ITn = 75 A). Jako diod poziomujących użyto tych samych diod, które znajdują się 
wewnątrz modułów IGBT [MF2]. Szybkości wyłączania diod poziomujących powinny być 
dostosowane do szybkości tranzystorów IGBT. Wybór tych samych diod, które znajdują się wewnątrz 
modułów, można umotywować następująco: Gdyby diodą poziomującą była dioda szybsza, to 
spowodowałoby to podwyższenie strat przewodzenia. Z kolei gdyby jako diody poziomującej użyć 
diody standardowej, to spowodowałoby to znaczne zwiększenie strat mocy przełączania. 
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Rys. 5.14. Przekształtnik 3-poziomowy z diodami poziomującymi obciążony źródłem prądu sinusoidalnego iP: 

a) schemat jednej fazy przekształtnika, b) przebiegi napięcia wyjściowego uPA0, prądu iP i prądów 
wszystkich zaworów dla głębokości modulacji ma = 0,8mamax i mf = 21 

 
Do obliczeń strat mocy wzięto moduł IGBT o następujących parametrach przewodzenia: napięcie 

progowe tranzystora UT0 = 2,00 V, napięcie progowe diody UD0 = 1,10 V, rezystancja dynamiczna 
tranzystora rT = 25 mΩ i diody rD = 13 mΩ.  

Straty mocy przewodzenia ΔPTCON, ΔPDCON i ΔPDPCON przedstawiono na rys. od 5.15 do 5.17 
w funkcji głębokości modulacji ma, amplitudy prądu Im i kąta φ.  

Na rys. 5.15 ujęto straty mocy poszczególnych tranzystorów w trzech fazach: ΔPT1CON, 
ΔPT2CON+ΔPT3CON itd. Takie ujęcie wynika z potrzeby przejrzystego przedstawienia rozkładu strat 
mocy w poszczególnych tranzystorach.  

Z rys. 5.15 można odczytać, że dla kąta φ = 180º największe straty mocy przewodzenia ΔPTCON 
występują w tranzystorach wewnętrznych S2 i S3. Związane jest to z tym, że przez pół okresu TM prąd 
tranzystora S2, iT2 lub tranzystora S3, iT3 równy jest niezmodulowanemu prądowi wyjściowemu -iP lub 
iP (rys. 5.14.b). Pozostałe charakterystyki strat mocy przewodzenia tranzystorów ΔPTCON są podobne 
do takich charakterystyk dla przekształtnika 2-poziomowego.  
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Rys. 5.15. Straty mocy przewodzenia ΔPTCON w tranzystorach 3-poziomowego przekształtnika z diodami 
poziomującymi: a) w funkcji ma, b) w funkcji φ, c) w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im.  
Wyróżnia się straty mocy w poszczególnych tranzystorach trzech faz przekształtnika: ΔPT1CON, 
ΔPT2CON+ΔPT2CON itd. 

 
Straty mocy w diodach przeciwrównoległych ΔPDCON (rys. 5.16) osiągają minimum dla kąta 

φ = 180º, a przy kącie φ = 0º rosną wraz ze wzrostem głębokości modulacji ma. Wszystkie diody 
przeciwrównoległe są równomiernie obciążone. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie górne lub dolne 
diody przewodzą w jednej chwili, gdy napięcie wyjściowe uPA0 jest maksymalne lub minimalne, a prąd 
wyjściowy iP jest tego samego znaku co napięcie wyjściowe uPA0.  

 

 
 

Rys. 5.16. Straty mocy przewodzenia ΔPDCON w diodach przeciwrównoległych 3-poziomowego  
przekształtnika z diodami poziomującymi: a) w funkcji ma, b) w funkcji kąta φ,  
c) w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im 
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Straty mocy generowane w diodach poziomujących ΔPDPCON (rys. 5.17) są największe wtedy, gdy 
głębokość modulacji ma = 0. Straty te mają maksima dla kąta φ = 90º lub φ = 270º. Jest to 
spowodowane tym, że prąd wyjściowy płynie przez diody poziomujące wtedy, gdy napięcie 
wyjściowe uPA0 = 0, czyli wtedy, gdy dla kątów φ = 90º lub φ = 270º prąd wyjściowy iP ma 
maksymalną wartość.  

 

 
 
Rys. 5.17. Straty mocy przewodzenia ΔPDPCON w diodach poziomujących 3-poziomowego  

przekształtnika z diodami poziomującymi: a) w funkcji ma, b) w funkcji kąta φ,  
c) w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im 

 

 
 

Rys. 5.18. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON trójfazowego 3-poziomowego przekształtnika  
z diodami poziomującymi oraz dla porównania straty ΔPCON trójfazowego przekształtnika  
2-poziomowego: a) w funkcji ma, b) w funkcji kąta φ, c) w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im 
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Na rys. 5.18 przedstawiono całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w przekształtniku  
3-poziomowym trójfazowym. Można zauważyć, że we wszystkich stanach pracy straty te są zawsze 
większe niż w przekształtniku 2-poziomowym. Wiąże się to z tym, że przekształtnik  
3-poziomowy ma więcej zaworów energoelektronicznych i choć mają one bardziej korzystne 
parametry przewodzenia, to dają straty przewodzenia większe od strat przewodzenia w przekształtniku 
2-poziomowym.  

Porównanie strat mocy przewodzenia przekształtnika 3-poziomowego z takimi stratami mocy 
przekształtnika 2-poziomowego pracującego w układzie kondycjonowania energii zilustrowano za 
pomocą rys. 5.19. Przy pracy wydajnikowej straty mocy ΔPCON w przekształtniku 3-poziomowym są 
o mniej więcej 53% większe od strat przekształtnika 2-poziomowego. Przy pracy odbiornikowej straty 
te wzrastają o 80%.  
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Rys. 5.19. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w 3-poziomowym przekształtniku z diodami 
poziomującymi pracującym w kondycjonerze energii porównane ze stratami mocy przekształtnika  
2-poziomowego: a) przy prądzie biernym – ψ = φ = +/-90º, b) przy prądzie współfazowym z napię-
ciem sieci ψ = 0º lub 180º; D, B, C, A odpowiadają punktom z rys. 5.7 

5.3.2. Straty mocy przełączania w 3-poziomowym przekształtniku 
z diodami poziomującymi ΔPTSW  

W przypadku przekształtnika 3-poziomowego straty mocy przełączania ΔPTSW oblicza się 
w sposób podobny jak dla przekształtnika 2-poziomowego. Istotne jest to, że całkowita liczba 
przełączeń w przekształtniku zależna jest od współczynnika częstotliwości mf, a nie od liczby 
tranzystorów w przekształtniku. Na rys. 5.14 zaznaczono przebiegi prądów wszystkich tranzystorów 
przekształtnika 3-poziomowego. Można z nich odczytać, że przełączenia tranzystorów występują tak 
samo często, jak ma to miejsce w przekształtniku 2-poziomowym, jednak liczba przełączeń jest 
rozłożona nierównomiernie na tranzystory przekształtnika. Całkowite straty mocy przełączania ΔPTSW 
oblicza się ze wzoru (5.9) bez rozdziału na poszczególne tranzystory przekształtnika. Takie podejście 
jest słuszne, gdy wszystkie załączania tranzystorów odbywają się przy wyłączaniu tych samych diod, 
zarówno przeciwrównoległych, jak i poziomujących. Wyłączanie diod przeciwrównoległych, które są 
połączone szeregowo, nie zmienia prądu załączenia tranzystora.  

Do obliczeń strat przełączania w tranzystorach ΔPTSW odczytano z charakterystyk modułu IGBT 
SKM75GB123D [MF2] następujące współczynniki: Aon = 0,75 μJ/A2, Bon = 0,122 mJ/A, Aoff = -21 
nJ/A2, Boff = 0,1 mJ/A. Charakterystyki te podano dla napięcia blokowania UCE = 600 V. Do obliczeń 
strat mocy przełączania trójfazowego przekształtnika z diodami poziomującymi wykorzystano 
zależność (5.9), w której U’CE = UDC/2 = 375 V.  
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Rys. 5.20. Całkowite straty mocy przełączania ΔPTSW w przekształtniku 3-poziomowym z diodami 
poziomującymi w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im sparametryzowane względem  
współczynnika częstotliwości mf 

 
Z rys. 5.20 wynika, że straty mocy przełączania tranzystorów ΔPTSW są znacząco niskie. Takie 

obniżenie strat mocy wiąże się z użyciem tranzystorów o niższym napięciu blokowania 
(UTn = 1200 V). Z drugiej strony należy jednak przypomnieć, że tranzystory w przekształtniku 
z diodami poziomującymi przełączają się nierównomiernie i niejednakowa liczba przełączeń 
powoduje, że straty mocy rozkładają się nierównomiernie. Stanowi to wadę przekształtnika z diodami 
poziomującymi z uwagi na to, że część tranzystorów może pracować obciążona znamionowo, a inna 
część będzie wówczas niedociążona. 

5.3.3. Straty mocy w 3-poziomowym przekształtniku z diodami poziomującymi związane 
z prądem wstecznym diody ΔPDREC 

Podczas pracy przekształtnika z diodami poziomującymi każde załączenie tranzystora powoduje 
wyłączenie jednej diody poziomującej lub dwóch diod przeciwrównoległych. Przebiegi przy 
załączaniu tranzystora i wyłączaniu diody zostały zilustrowane za pomocą rys. 5.21. O tym, które 
diody będą się wyłączać w danej chwili, decydują sygnały sterujące zaworami i kierunek prądu 
wyjściowego iP. Na rys. 5.22 zamieszcza się schematy zastępcze ilustrujące przełączenia tranzystorów 
i diod. W schematach numer 1 i 3 ma miejsce wyłączanie dwóch diod przeciwrównoległych, 
natomiast w schematach 2 i 4 wyłącza się jedna dioda poziomująca. Wyłączanie diod zaznaczone jest 
źródłami prądowymi, a w tych schematach przewodzący tranzystor zaznaczony jest za pomocą źródła 
napięcia. Napięcie to ma wartość równą zero. 
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Rys. 5.21. Przebiegi napięć i prądów tranzystora i diody przy załączaniu tranzystora i wyłączaniu diody: 

a) dla tranzystora, b) dla diody 
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Rys. 5.22. Wyłączanie diod w przekształtniku z diodami poziomującymi zilustrowane za pomocą  

schematów zastępczych 1 – 4: a) przy dodatnim prądzie wyjściowym iP > 0 i b) przy  
ujemnym prądzie wyjściowym iP < 0. Na rysunku zamieszczono także schematy zastępcze  
A – F ukazujące stany pracy przekształtnika przy ustalonych sygnałach sterujących 

 
W schemacie zastępczym oznaczonym numerem 1, tj. w chwili, gdy załącza się tranzystor S3, 

a prąd iP > 0, diody D1 i D2 wyłączają się, a ich prąd wsteczny płynie przez tranzystor S3 i diodę DP2. 
To przełączenie zaznaczono na przebiegu napięcia uPA0 numerem 1. W przypadku schematu 
zastępczego 2 wyłącza się dioda DP2, a jej prąd wsteczny płynie przez załączany tranzystor S4. 
Analogiczna sytuacja występuje przy ujemnym prądzie wyjściowym iP < 0.  

Z powyższego wynika, że równocześnie mogą komutować dwie diody (diody przeciwrównoległe) 
lub jedna dioda (dioda poziomująca). Liczba diod aktualnie wyłączanych zależy od kierunku prądu 
wyjściowego iP. Przykładowo dla pracy prostowniczej przy kącie φ = 0º, gdy prąd jest dodatni iP > 0, 
komutują dwie górne diody D1D2, zaś przy prądzie ujemnym iP < 0 komutują dwie dolne diody D3D4. 
Dla kąta przesunięcia fazowego φ = 180º diody przeciwrównoległe nie przełączają się, a jedynie 
wyłączać się mogą diody poziomujące. Wynika stąd, że na straty mocy spowodowane prądem 
wstecznym diody ΔPDREC ma wpływ, oprócz amplitudy prądu Im i częstotliwości fS (5.11), także kąt 
przesunięcia fazowego φ. Przy czym najgorszym przypadkiem, z uwagi na straty spowodowane 
prądem wstecznym diody ΔPDREC, jest praca odbiornikowa (prostownicza). 

 
Straty ΔPDREC oblicza się na podstawie wzoru (5.12), który został wyprowadzony ze wzoru (5.11). 
 

 ( ) ( )2
DREC D f M m REC m REC m REC CE CE6 2 3 1 4 1P N m f I A I B I C U UΔ = ϕ π + + π '  (5.12) 

 
gdzie: ND(φ) = |(1/π)(φ-π)|+1 jest średnią liczbą wyłączanych diod podczas jednego okresu TS, 
Wyrażenie to jest funkcją kąta przesunięcia fazowego φ. Ilustruje to rys. 5.23.a. AREC = 8,27 nJ/A3, 
BREC = -1,39 μJ/A2, CREC = 93 μJ/A, a UCE = 600 V [MF1], U’CE = UDC/2 = 375 V. 

 
Na rys. 5.23.b przedstawiono straty mocy spowodowane prądem wstecznym diod ΔPDREC 

w funkcji współczynnika częstotliwości mf dla kąta φ = 0º. Straty te stanowią około 55% strat mocy 
ΔPTSW.  
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Rys. 5.23. Całkowite straty mocy związane z prądem wstecznym diody ΔPDREC w przekształtniku  

3-poziomowym: a) średnia liczba komutujących diod ND będąca funkcją kąta φ, b) straty 
mocy ΔPDREC w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im sparametryzowane względem  
współczynnika częstotliwości mf; ΔPCON – straty przewodzenia 

5.3.4. Straty mocy przewodzenia w 5-poziomowym przekształtniku  
z diodami poziomującymi ΔPCON 

Sposób obliczania strat mocy przekształtnika 5-poziomowego jest podobny do sposobu zastoso-
wanego w poprzednim punkcie. Przekształtnik przy UDC = 750 V i tranzystorze IGBT 
o znamionowym napięciu blokowania UTn = 600 V może być zrealizowany jako przekształtnik  
5-poziomowy i takie rozwiązanie znajduje uzasadnienie inżynierskie. Napięcia na tranzystorach 
w przekształtnikach o wyższej liczbie poziomów byłyby znacznie niższe niż napięcie znamionowe 
UTn = 600 V, jednak nie produkuje się tranzystorów IGBT na napięcie niższe niż UTn = 600 V.  

Przy analizie przekształtnika 5-poziomowego założono, że zbudowany jest on z tranzystorów 
IGBT typu SKM75GB063D. Moduł ten ma następujące parametry: napięcie blokowania UTn = 600 V, 
znamionowy prąd ITn = 75 A, napięcie progowe tranzystora i diody UT0 = 1,18 V, UD0 = 0,92 V, 
rezystancja dynamiczna rT = 16 mΩ, rD = 7,8 mΩ. Jako diod poziomujących używa się diod takich, 
jakie są stosowane w modułach IGBT. Napięcia diod poziomujących w przekształtniku  
5-poziomowym (rys.3.3) nie są jednakowe (podrozdział 3.3) dlatego w celu zapewnienia jednakowej 
szybkości ich wyłączania łączy się je szeregowo w takiej liczbie, aby na każdej diodzie w stanie 
wyłączania panowało napięcie UDC/(n-1). Takie podejście powoduje zwiększenie strat mocy 
przewodzenia, ale zapewnia poprawną pracę przekształtnika.  

Na rys. 5.24 przedstawiono charakterystyki całkowitych strat mocy przewodzenia ΔPCON 
w funkcji głębokości modulacji ma, kąta przesunięcia fazowego φ i amplitudy prądu wyjściowego Im. 
Dla porównania zestawiono te straty ze stratami przekształtnika 2- i 3-poziomowego. Widać stąd, że 
większe straty mocy występują w przekształtnikach o większej liczbie poziomów. Spowodowane jest 
to większą liczbą zaworów w takich przekształtnikach, mimo że mają one bardziej korzystne 
parametry przewodzenia (UT0, UD0, rT i rD) niż zawory przekształtników o niższych liczbach 
poziomów napięć.  

Porównanie strat mocy przewodzenia przekształtnika 5-poziomowego z takimi stratami mocy 
przekształtnika 2- i 3-poziomowego pracującego w układzie kondycjonowania energii zilustrowano za 
pomocą rys. 5.25. Przy pracy wydajnikowej straty mocy ΔPCON w przekształtniku 3-poziomowym są 
o mniej więcej 88% większe od strat mocy ΔPCON przekształtnika 2-poziomowego. Przy pracy 
odbiornikowej straty te wzrastają o 93%. W porównaniu do strat mocy ΔPCON przekształtnika 3-
poziomowego dla pracy wydajnikowej przekształtnik 5-poziomowy ma straty mocy ΔPCON większe 
odpowiednio o 22% i 7%. 
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Rys. 5.24. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w trójfazowym 5-poziomowym przekształtniku 
z diodami poziomującymi odniesione do strat ΔPCON trójfazowego 2- i 3-poziomowego  
przekształtnika: a) w funkcji ma, b) w funkcji kąta φ, c) w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im 

 

 
 

Rys. 5.25. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w trójfazowym przekształtniku 5-poziomowym 
z diodami poziomującymi pracującym w kondycjonerze energii porównane ze stratami mocy  
przekształtnika 2- i 3-poziomowego: a) przy prądzie biernym – ψ = φ = +/-90º, b) przy prądzie  
współfazowym z napięciem sieci ψ = 0º lub ψ = 180º 

5.3.5. Straty mocy przełączania w 5-poziomowym przekształtniku 
z diodami poziomującymi ΔPTSW 

Straty mocy przełączania ΔPTSW oblicza się podobnie do obliczeń dla przekształtnika  
2- i 3-poziomowego. Istotne jest to, że całkowita liczba przełączeń w przekształtniku zależna jest  
jedynie od współczynnika częstotliwości mf, a nie od liczby tranzystorów w przekształtniku. 
Całkowite straty mocy przełączania ΔPTSW oblicza się ze wzoru (5.9), bez rozdziału na poszczególne 
tranzystory przekształtnika. Do obliczeń odczytano z charakterystyk modułu IGBT SKM75GB63D 
[MF1] następujące współczynniki: Aon = 59,4 nJ/A2, Bon = 34 μJ/A, Aoff = -65,1 nJ/A2, Boff = 37 μJ/A. 
Charakterystyki te podano dla napięcia blokowania UCE = 300 V. Do obliczeń strat mocy przełączania 
we wszystkich 24 tranzystorach przekształtnika wykorzystano zależność (5.9), w której 
U’CE = UDC/4 = 187,5 V.  
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Rys. 5.26. Całkowite straty mocy przełączania ΔPTSW w przekształtniku 5-poziomowym w funkcji amplitudy 
prądu wyjściowego Im sparametryzowane względem współczynnika częstotliwości mf 

 
Z uwagi na bardziej korzystne parametry przełączania tranzystorów o napięciu znamionowym 

600 V w porównaniu z tranzystorami o UTn = 1200 V lub 1700 V obserwuje się znaczącą redukcję 
strat mocy przełączania ΔPTSW.  

5.3.6. Straty mocy w 5-poziomowym przekształtniku z diodami poziomującymi związane 
z prądem wstecznym diody ΔPDREC 

Podobnie jak w przypadku przekształtnika 3-poziomowego w przekształtniku 5-poziomowym 
załączenie tranzystora powoduje wyłączenie jednej diody poziomującej (złożonej z szeregowo 
łączonych diod o napięciu UDC/4) lub równocześnie 4 diod przeciwrównoległych. O tym, które diody 
będą się wyłączać w danej chwili decydują sygnały sterujące zaworami, kierunek prądu wyjściowego 
iP (reprezentowany za pomocą kąta przesunięcia fazowego φ), a także głębokość modulacji ma. Na 
rys. 5.27 przedstawiono wszystkie schematy zastępcze występujące podczas przepływu prądu 
wstecznego diod zarówno dla prądu wyjściowego iP > 0, jak i iP < 0. Można tam zaobserwować, że 
może wyłączać się jedna dioda lub równocześnie dwie, trzy lub cztery diody. Liczba wyłączanych 
diod zależy od kierunku prądu wyjściowego (reprezentowanego przez kąt przesunięcia fazowego φ) 
i głębokości modulacji ma. Z uwagi na niestałą liczbę diod wyłączanych w czasie okresu TS, w celu 
obliczenia strat mocy ΔPDREC wyznacza się średnią liczbę wyłączanych diod ND za okres TS. Liczbę 
ND wyznacza się jako całkowitą liczbę wyłączanych diod w jednej fazie przekształtnika podzieloną 
przez współczynnik mf. Charakterystykę średniej liczby wyłączanych diod ND przedstawiono na 
rys. 5.28.a. Na rys. 5.28.b zilustrowano straty mocy związane z prądem wstecznym diody ΔPDREC 
w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im, które sparametryzowano względem współczynnika 
częstotliwości mf, a obliczono przy ma = mamax i φ = 0º. Obliczenia strat mocy ΔPDREC wykonuje się 
zgodnie ze wzorem (5.13). 
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 (5.13) 

 
gdzie: AREC = 1,52 nJ/A3, BREC = -0,27 μJ/A2, CREC = 20 μJ/A, UCE = 300 V [MF1], U’CE = UDC/4 = 187,5 V. 

Straty mocy w diodach spowodowane ich prądem wstecznym ΔPDREC w porównaniu do strat 
przewodzenia i przełączania są najmniejsze. Największe wartości strat mocy mają straty przewodzenia 
ΔPCON (straty w tranzystorach ΔPTCON), a następnie są straty przełączania ΔPTSW. Straty mocy 
spowodowane prądem wstecznym diody ΔPDREC w przekształtniku 5-poziomowym z diodami 
poziomującymi stanowią ok. 80% strat przełączania ΔPTSW.  

Porównanie całkowitych strat mocy ΔP w przekształtniku z diodami poziomującymi zostanie 
przeprowadzone w podrozdziale 5.6 na przykładzie strat mocy przekształtnika pracującego w układzie 
kondycjonowania energii.  
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Rys. 5.27. Wyłączanie diod w przekształtniku z diodami poziomującymi zilustrowane za pomocą  

schematów zastępczych: a) przy dodatnim prądzie wyjściowym iP > 0 i b) przy ujemnym  
prądzie wyjściowym iP < 0 

 

 
 

Rys. 5.28. Całkowite straty mocy związane z prądem wstecznym diody ΔPDREC w przekształtniku  
5-poziomowym: a) średnia liczba komutujących diod ND będąca funkcją kąta φ i głębokości  
modulacji ma, b) straty mocy ΔPDREC w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im  
sparametryzowane względem współczynnika częstotliwości mf; ΔPCON – straty przewodzenia 

5.4. Straty mocy w przekształtniku z kondensatorami poziomującymi 
Jedną fazę przekształtnika z kondensatorami poziomującymi zamieszczono na rys. 5.29. Jak 

wykazano w rozdziale 3. przekształtniki z kondensatorami poziomującymi umożliwiają wygenerowa-
nie odpowiednich napięć wyjściowych przy znacznie większej liczbie stanów załączenia zaworów. Ta 
nadmierność stanów sprawia, że kondensatory poziomujące mogą utrzymywać stabilne napięcia. 
Jedną z metod modulacji, która wykorzystuje wszystkie stany zaworów, jest metoda z sygnałami 
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nośnymi przesuniętymi fazowo – rozdział 4.3.2. Zakłada się, że w niniejszej analizie przekształtnik 
z kondensatorami poziomującymi jest sterowany za pomocą tej metody.  

W metodzie z sygnałami przesuniętymi fazowo zawsze załączona jest połowa zaworów (nie 
uwzględniając czasu martwego), przy czym wszystkie tranzystory są równomiernie obciążone. To 
samo dotyczy diod przekształtnika. Z tego też powodu poniższa analiza nie wyróżnia konkretnego 
zaworu (tranzystora lub diody), a straty w tranzystorach lub w diodach będą dla wszystkich 
pozostałych tranzystorów lub diod takie same.  

Przekształtnik z kondensatorami poziomującymi analizowany w tym rozdziale jest to przekształt-
nik 3 i 5-poziomowy i porównuje się go z przekształtnikiem 2-poziomowym. Na potrzeby analizy 
przekształtniki są zbudowane odpowiednio z tranzystorów o napięciu blokowania UTn = 1200 V 
i UTn = 600 V tych samych typów co dla przekształtników z diodami poziomującymi.  

5.4.1. Straty mocy przewodzenia w przekształtniku z kondensatorami  
poziomującymi ΔPCON 

Do analizy strat mocy przewodzenia na przykładzie przekształtnika 3-poziomowego, którego 
działanie wyjaśniono na rys. 5.29, założono tranzystory o napięciu blokowania UTn = 1200 V typu 
SKM75GB123D (ITn = 75 A) [MF2]. Parametry przewodzenia tranzystora i jego diody przeciw-
równoległej są takie, jak podano w poprzednich rozdziałach, a także w dodatku D.3. 
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Rys. 5.29. Przekształtnik 3-poziomowy z kondensatorami poziomującymi obciążony źródłem prądu 

sinusoidalnego iP: a) schemat jednej fazy przekształtnika, b) przebiegi napięcia uPA0, prądu iP,  
prądów zaworów i kondensatora dla głębokości modulacji ma = 0,8 mamax i mf = 10 (M = 20) 

 
Przekształtnik z kondensatorami poziomującymi sterowany metodą z sygnałami nośnymi przesu-

niętymi fazowo powoduje, że w napięciu wyjściowym uPA0 liczba przełączeń jest (n-1) razy większa 
niż częstotliwość przełączania fS = mf fM pojedynczego zaworu (tranzystora lub diody). Na początku 
tego rozdziału założono, że przekształtniki porównuje się przy takim samym (w przybliżeniu) 
współczynniku WTHD = 0,3% napięcia fazowego przekształtnika uPA, z tego też powodu częstotli-
wość przełączeń widziana w napięciu wyjściowym analizowanych przekształtników o tej samej liczbie 
poziomów powinna być taka sama. To sprawia, że przekształtniki z kondensatorami poziomującymi 
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porównywane są przy mniejszym współczynniku częstotliwości mf, niż ma to miejsce dla przekształt-
nika z diodami poziomującymi. W celu określenia dokładnych warunków, przy których przeprowadza 
się analizę wprowadzono współczynnik globalnej liczby przełączeń (cykli załączenie/wyłączenie 
w jednej fazie przekształtnika), która jest określona za pomocą wzoru (5.14).  

 
 ( )f 1M m n= −  (5.14) 

 
Globalna liczba przełączeń M jest to liczba przełączeń widziana w napięciu wyjściowym prze-

kształtnika uPA0 i przykładowo dla przekształtnika z diodami poziomującymi jest ona równa M = mf. 
Dotychczas analizowano przekształtnik z diodami poziomującymi, dla którego przy n = 3 mf = 62, a 
dla n = 5 mf = 35. W przekształtniku z kondensatorami poziomującymi odpowiada to danym mf = 31 
przy n = 3 i mf = 9 przy n = 5.  

Na rys. 5.29.b przedstawiono przebiegi prądów tranzystorów iT, diod iD i kondensatora poziomu-
jącego iC1. Można powiedzieć, że kształty prądów wszystkich tranzystorów iT są do siebie zbliżone. To 
samo dotyczy prądów diod iD. W przypadku gdy częstotliwość przełączeń wynosi kilka kHz, można 
przyjąć, że straty mocy przewodzenia ΔPTCON lub ΔPDCON w poszczególnych tranzystorach lub 
diodach wywołane tymi prądami nie będą się różniły. Można wykazać, że przebiegi prądów 
poszczególnych tranzystorów i diod są podobne do przebiegów dla przekształtnika 2-poziomowego, 
dlatego straty mocy przewodzenia w przekształtniku z kondensatorami poziomującymi wyznacza się 
ze wzoru (5.6). Wynika stąd, że straty mocy przewodzenia ΔPTCON i ΔPDCON zachowują się podobnie 
do tych strat w przekształtniku 2-poziomowym – rys. 5.5. Z uwagi na wykorzystanie zaworów 
o niższym napięciu blokowania straty pojedynczych zaworów są niższe, mimo że całkowite straty 
mocy będą wyższe z uwagi na większą liczbę tych zaworów w przekształtniku wielopoziomowym.  

 
 

 
 
Rys. 5.30. Straty mocy przewodzenia ΔPTCON w tranzystorach 3-poziomowego przekształtnika  

z kondensatorami poziomującymi: a) w funkcji ma, b) w funkcji φ i c) w funkcji  
amplitudy prądu wyjściowego Im 

 
Na rys. 5.30 przedstawia się straty mocy przewodzenia w tranzystorach ΔPTCON 3-poziomowego 

przekształtnika z kondensatorami poziomującymi. Z uwagi na równomierne obciążenie pojedynczych 
tranzystorów straty te różnią się od strat 3-poziomowego przekształtnika z diodami poziomującymi – 
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rys. 5.15. Można jednak zauważyć, że całkowite straty mocy przewodzenia w tranzystorach 
ΔPT1CON+ΔPT2CON+ΔPT3CON+ΔPT4CON są bardzo zbliżone do takich strat w przekształtniku z diodami 
poziomującymi. Dzieje się tak dlatego, że oba przekształtniki porównywane są przy tych samych 
warunkach, które wynikają z metod modulacji. Tak jak podano w rozdziale 3., wytworzenie napięcia 
wyjściowego o określonym poziomie wymusza załączenie określonej, zawsze takiej samej, liczby 
tranzystorów. To sprawia, że choć przekształtniki mają różne topologie i są sterowane za pomocą 
różnych metod modulacji, to straty mocy przewodzenia ΔPTCON będą w przybliżeniu takie same. 
Powyższe stwierdzenie nie obowiązuje dla przekształtnika wielopoziomowego, którego liczba 
poziomów n > 3.  

Charakterystyki strat mocy w diodach przeciwrównoległych 3-poziomowego przekształtnika 
z kondensatorami poziomującymi przedstawione na rys. 5.31 są większe od tych strat przekształtnika 
z diodami poziomującymi – rys. 5.16. Dzieje się tak dlatego, że w przekształtniku z diodami 
poziomującymi diody przeciwrównoległe przewodzą jedynie wtedy, gdy generowane jest maksymalne 
lub minimalne napięcie, a prąd iP ma ten sam znak. W przekształtniku z kondensatorami poziomują-
cymi diody przeciwrównoległe przewodzą prąd wtedy, gdy sygnał sterujący połączonego z nią 
równolegle tranzystora jest aktywny, a kierunek prądu wyjściowego iP jest taki, że może on płynąć 
przez tę diodę (dla górnych diod prąd wyjściowy jest dodatni iP > 0, a dla dolnych ujemny iP<0). Przy 
sterowaniu z wykorzystaniem metody modulacji z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo diody 
przeciwrównoległe przewodzą częściej niż w przypadku przekształtnika z diodami poziomującymi. 
 

 
 
Rys. 5.31. Straty mocy przewodzenia ΔPDCON w diodach przeciwrównoległych 3-poziomowego 

 przekształtnika z kondensatorami poziomującymi: a) w funkcji ma, b) w funkcji kąta φ 
i c) w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im 

 
Całkowite straty przewodzenia ΔPCON (ΔPCON = ΔPTCON+ΔPDCON) dla przekształtnika trójfazowe-

go z kondensatorami poziomującymi dla n = 3 i n = 5 przedstawiono na rys. 5.32. Straty przewodzenia 
zostały zilustrowane razem ze stratami ΔPCON przekształtnika 2-poziomowego. 

Na rys. 5.33 przedstawiono całkowite straty przewodzenia ΔPCON trójfazowego przekształtnika  
3- i 5-poziomowego z kondensatorami poziomującymi na tle takich strat przekształtnika 2-poziomo-
wego.  
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Rys. 5.32. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON trójfazowego przekształtnika 3-poziomowego 
z kondensatorami poziomującymi: a) w funkcji głębokości modulacji ma, b) w funkcji φ 
i c) w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im 

 

 
 

Rys. 5.33. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w trójfazowym przekształtniku 3- i 5-poziomowym 
z kondensatorami poziomującymi pracującym w kondycjonerze energii porównane ze stratami  
mocy przekształtnika 2-poziomowego: a) przy prądzie biernym – ψ = φ = +/-90º, b) przy prądzie 
współfazowym z napięciem sieci ψ = 0º lub -180º 

5.4.2. Straty mocy przełączania w przekształtniku z kondensatorami  
poziomującymi ΔPTSW 

Z uwagi na to, że globalna liczba przełączeń M przekształtników wielopoziomowych o tej samej 
liczbie poziomów n jest taka sama (M = 143 dla n = 2, M = 62 dla n = 3 i M = 36 dla n = 5), to 
całkowite straty przełączeń w tranzystorach przekształtnika o tej samej liczbie poziomów są takie 
same. W przekształtniku z kondensatorami poziomującymi straty mocy przełączania będą rozłożone 
równomiernie pomiędzy wszystkimi tranzystorami. Poniżej przedstawiono całkowite straty mocy 
w trójfazowych przekształtnikach przy n = 2, n = 3 i n = 5 z kondensatorami poziomującymi w funkcji 
amplitudy prądu wyjściowego Im – rys. 5.34. Na tym rysunku straty przełączania ΔPTSW porównano ze 
stratami przewodzenia ΔPCON. 
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Rys. 5.34. Całkowite straty mocy przełączania ΔPTSW w 2-, 3- i 5-poziomowym przekształtniku 

z kondensatorami poziomującymi w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im sparametryzowane 
względem współczynnika częstotliwości mf; ΔPCON – straty przewodzenia 

5.4.3. Straty mocy w przekształtniku z kondensatorami poziomującymi  
związane z prądem wstecznym diody ΔPDREC 

W przekształtniku z kondensatorami poziomującymi przewodzi zawsze taka sama liczba diod 
i tranzystorów (nie uwzględniając czasu martwego). Wszystkie diody przełączają się z częstotliwością 
fS = mf fM i przewodzą prąd jedynie przez jedną połowę okresu TM. Dlatego do obliczeń strat mocy 
związanych z prądem wstecznym diody ΔPDREC można wykorzystać wzór (5.11), przy uwzględnieniu 
zmian napięcia wstecznego diody U’CE, liczby diod w przekształtniku i współczynnika częstotliwości 
mf. Poniżej na rys. 5.35 przedstawiono straty związane z prądem wstecznym diody ΔPDREC w funkcji 
amplitudy prądu Im dla przekształtnika 3- i 5-poziomowego z kondensatorami poziomującymi. 
Dodatkowo zamieszczono tam straty przekształtnika 2-poziomowego i całkowite straty przewodzenia 
ΔPCON tych przekształtników. 
 

 
 
Rys. 5.35. Całkowite straty mocy związane z prądem wstecznym diody ΔPDREC w 3- i 5-poziomowym 

przekształtniku z kondensatorami poziomującymi w funkcji amplitudy prądu wyjściowego Im  
sparametryzowane względem współczynnika częstotliwości mf; ΔPCON – straty przewodzenia 

5.4.4. Straty mocy w kondensatorach poziomujących ΔPCAP 
Kolejnym rodzajem strat mocy występujących w przekształtniku z kondensatorami poziomują-

cymi są straty w kondensatorach poziomujących ΔPCAP. Straty te zależą od stratności kondensatorów 
poziomujących, która w modelu elektrycznym kondensatora występuje przy przepływie prądu 
kondensatora przez jego rezystancję szeregową RESR. Rezystancja ta jest zależna od wielu czynników, 
które dzielą się na: 
- parametry konstrukcyjne kondensatora, np.:  

- znamionowy prąd kondensatora ICn,  
- rodzaj zastosowanego dielektryka,  
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- technologia wykonania, 
- parametry pracy kondensatora: 

- amplituda prądu kondensatora,  
- częstotliwość prądu,  
- temperatura otoczenia. 
W pracy przyjęto, że rezystancja szeregowa kondensatorów poziomujących wynosi RESR = 10 mΩ 

(jest typowa dla kondensatorów polipropylenowych o napięciach rzędu kilkuset woltów, prądach 
skutecznych kilkudziesięciu amperów i częstotliwości kilku kHz [MF6]). Na rys. 5.36.a przedsta-
wiono straty mocy w kondensatorze poziomującym w funkcji głębokości modulacji ma. 
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Rys. 5.36. Straty mocy pojedynczego kondensatora poziomującego przekształtnika 3, 5-poziomowego: 

a) w funkcji głębokości modulacji ma, b) przebiegi prądów kondensatora poziomującego przy ma = 0 
 
W przypadku 3-poziomowego przekształtnika z kondensatorami poziomującymi, gdy głębokość 

modulacji ma = 0, to straty mocy ΔPCAP są maksymalne. Wynika to z tego, że wtedy przez kondensator 
stale płynie prąd o zmieniającym się kierunku z wypełnieniem równym 0,5 – rys. 5.36.b. To sprawia, 
że straty mocy w kondensatorze poziomującym ΔPCAP będą równe (5.15):  

 

 2
CAPmax 3 m ESR

1
2nP I=Δ = R  (5.15) 

 
W ogólnym przypadku przekształtnika n-poziomowego maksymalna moc strat ΔPCAPmax będzie 

zmniejszała się wraz ze wzrostem liczby poziomów. To zmniejszanie wynika z malejącego, wraz ze 
wzrostem liczby poziomów n, maksymalnego wypełnienia prądu płynącego przez kondensator – 
δCAPmax (rys. 5.37), który określa się wzorem (5.16).  
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gdzie:  TS – jest okresem przełączania, okresem sygnałów nośnych SN. 

 
Maksymalna moc wydzielana na dowolnym kondensatorze poziomującym wynosi zatem: 
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Rys. 5.37. Prądy kondensatorów poziomujących a) wytwarzanie sygnałów sterujących dla różnych głębokości 

modulacji ma, b) rozpływ prądów kondensatorów przekształtnika n-poziomowego  
 
Aby wyznaczyć całkowite straty mocy w kondensatorach poziomujących, należy przemnożyć 

wyniki uzyskane na rys. 5.36.a przez liczbę kondensatorów poziomujących – (n-2). Można zauważyć, 
że przy n→∞ całkowite straty mocy wydzielane na kondensatorach dążą do wartości 2ΔPCAPmax|n = 3.  

Na rys. 5.36 można zauważyć, że dla przekształtników o n > 3 straty mocy są stałe dla głębokości 
modulacji zmieniającej się od ma = 0 do ma = maCAPmax. Dzieje się to za sprawą tego, że dla 
ma < maCAPmax wypełnienie prądu płynącego przez kondensator jest stale równe δCAPmax, zaś dla 
ma > maCAPmax wypełnienie to maleje, a wraz z nim maleje wartość skuteczna prądu oraz straty mocy 
ΔPCAP. Maksymalna głębokość modulacji, przy której na kondensatorach wydzielać się będą 
maksymalne straty, określa się wzorem (5.18).  
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 (5.18) 

5.5. Straty mocy w przekształtniku kaskadowym 
Przekształtniki kaskadowe umożliwiają wygenerowanie napięć wyjściowych przy takiej samej 

liczbie stanów załączenia tranzystorów jak w przypadku przekształtników z kondensatorami 
poziomującymi. Z tego powodu można stosować do sterowania tych przekształtników metodę 
modulacji z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo. Zastosowanie tej samej metody modulacji 
powoduje, że przebiegi prądów tranzystorów i diod są podobne do przebiegów uzyskanych dla 
przekształtnika z kondensatorami poziomującymi, to z kolei sprawia, że straty mocy przewodzenia 
i przełączania będą takie same dla obu przekształtników. Z uwagi na to, że uzyskane wyniki można 
przenieść z przekształtnika z kondensatorami poziomującymi, przedstawia się tutaj jedynie działanie 
przekształtnika kaskadowego 3-poziomowego – rys. 5.38. 
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Rys. 5.38. Jednofazowy 3-poziomowy przekształtnik kaskadowy obciążony źródłem prądu sinusoidalnego iA:  

a) schemat przekształtnika, b) przebiegi napięcia uA0, prądu iA, prądów zaworów i kondensatora dla 
głębokości modulacji ma = 0,8mamax i M = 20 

 
W sytuacji, gdy przekształtnik kaskadowy w miejscu źródeł napięcia będzie miał kondensatory, to 

straty w tych kondensatorach będą takie same jak w przypadku tych strat w kondensatorach 
poziomujących przekształtnika z kondensatorami.  

5.6. Podsumowanie analizy strat mocy w przekształtnikach wielo-
poziomowych na przykładzie pracy w kondycjonerze 

Poniżej na rys. 5.39 i 5.40 raz jeszcze przedstawiono całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON i 
całkowite straty mocy ΔP we wszystkich analizowanych przekształtnikach 3- i 5-poziomowych 
łącznie z przekształtnikiem 2-poziomowym.  

Z rys. 5.39 wynika, że niezależnie od topologii przekształtnika największe straty mocy przewo-
dzenia ΔPCON występują dla przekształtników o większej liczbie poziomów napięć. Wiąże się to 
z wykorzystywaniem do budowy takich przekształtników większej liczby zaworów o niższych 
napięciach blokowania. Zawory takie, mimo że mają bardziej korzystne parametry przewodzenia, nie 
umożliwiają zmniejszenia strat mocy przewodzenia ΔPCON w przekształtnikach wielopoziomowych. 

Z uwagi na nierównomierne obciążenie zaworów przekształtnika z diodami poziomującymi straty 
mocy przewodzenia ΔPCON przekształtnika 5-poziomowego są w przybliżeniu równe takim stratom 
przekształtnika 3-poziomowego. Tego nie można zaobserwować w przypadku pozostałych 
przekształtników, których zawory są obciążone równomiernie.  

W przypadku pracy przekształtnika AC-DC w kondycjonerze energii wytwarzającym prąd bierny 
(punkty B i D – rys. 5.7) straty mocy przewodzenia ΔPCON są najniższe dla przekształtników 
z diodami poziomującymi. Przyczyną tego jest to, że w przekształtniku z diodami poziomującymi 
może przewodzić różna liczba zaworów (tranzystorów) w zależności od wytwarzanego napięcia 
wyjściowego. W pozostałych przekształtnikach zawsze przewodzi połowa tranzystorów i połowa diod, 
co powoduje, że straty przewodzenia w tych przekształtnikach są wyższe. Różnice te widoczne są na 
rys. 5.39.a,c,e.  

W sytuacji gdy przekształtnik AC-DC pracuje w kondycjonerze energii przy ładowaniu lub 
rozładowaniu zasobnika energii (praca odbiornikowa, praca wydajnikowa – punkty A i C – rys. 5.7), 
straty mocy przewodzenia ΔPCON w przekształtnikach o różnych topologiach, lecz tych samych 
liczbach poziomów n są zbliżone do siebie.  
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Porównując straty mocy przekształtnika z kondensatorami poziomującymi ze stratami prze-
kształtnika kaskadowego, można zauważyć, że straty przewodzenia tych przekształtników są 
porównywalne. Jest to wynikiem zastosowania tej samej metody modulacji dla obu przekształtników, 
przez co przebiegi prądu zaworów w obu przekształtnikach są do siebie zbliżone.  
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Rys. 5.39. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w trójfazowych 2-, 3- i 5-poziomowych  
przekształtnikach: a, b) z diodami poziomującymi; c), d) z kondensatorami poziomującymi  
i e), f) kaskadowych. Przekształtniki pracują w kondycjonerze energii a), c), e) przy prądzie 
biernym – ψ = φ = +/-90º, b), d), f) przy prądzie współfazowym z napięciem sieci ψ = 0º lub ψ = 180º 

 
Na rys. 5.40 przedstawiono całkowite straty mocy ΔP, które uwzględniają wszystkie rodzaje strat 

mocy prezentowane w niniejszym rozdziale (ΔP = ΔPCON+ΔPTSW+ΔPDREC+(ΔPCAP)). Straty te 
zestawiono dla analizowanych przekształtników – rys. 5.40.a,b dotyczą przekształtnika z diodami 
poziomującymi, rys. 5.40.c,d dotyczą przekształtnika z kondensatorami poziomującymi, a prze-
kształtnika kaskadowego dotyczą rys. 5.40.e,f.  

Porównując straty mocy przekształtników wielopoziomowych ze stratami w przekształtniku  
2-poziomowym, można zauważyć, że całkowite straty ΔP przekształtników wielopoziomowych są 
zawsze mniejsze niż te straty przekształtnika 2-poziomowego. Wiąże się to ze zmniejszeniem strat 
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przełączania ΔPTSW i strat związanych z prądem wstecznym diody ΔPDREC, które są mniejsze z uwagi 
na niższe częstotliwości przełączania fS i bardziej korzystne parametry zaworów.  

 

100

200

300

400

100

200

300

1,0 0

c) d)

Im/Imn

1,5 0,5

= 90°(ind) = -90°(poj)

1,0 1,50,5

P [W]

1,0 0

Im/Imn

1,5 0,5

= 180°(wyd.) = 0°(odb.)

1,0 1,50,5

400
P [W]

1,0 0

a) b)

Im/Imn

1,5 0,5

U = 1,32

= 90°(ind) = -90°(poj)

1,0 1,50,5

P [W]

1,0 0

Im/Imn

1,5 0,5

= 180°(wyd.) = 0°(odb.)

1,0 1,50,5

P [W]

U = 1,32

B

A

D C

n = 3

n = 2 n = 2

n = 3

BD

A

n = 3

n = 2 n = 2
n = 3

n = 5

BD

A

C

n = 5

n = 5
n = 5

100

1,0 0

e) f)

Im/Imn

200

300

1,5 0,5

= 90°(ind) = -90°(poj)

1,0 1,50,5

P [W]

1,0 0

Im/Imn

1,5 0,5

= 180°(wyd.) = 0°(odb.)

1,0 1,50,5

P [W]
400

100

200

300

400

100

200

300

400

100

200

300

400

U = 1,32

B

D

n = 3

n = 2
n = 2

n = 3

B

n = 5
B

n = 5

U = 1,32

AC
A

n = 5

n = 2
n = 2

n = 3

C

A

C

n = 3

n = 5
D

U = 1,32

B

D

n = 3
n = 2

n = 2

n = 3

B

n = 5
B

n = 5

U = 1,32

AC
A

n = 5

n = 2
n = 2

n = 3

C

A

C

n = 3

n = 5
D

 
 
Rys. 5.40. Całkowite straty mocy ΔP w trójfazowych 2-, 3- i 5-poziomowych przekształtnikach a, b) z diodami 

poziomującymi, c), d) z kondensatorami poziomującymi i e), f) kaskadowych. Przekształtniki  
pracują w kondycjonerze energii a), c), e) przy prądzie biernym – ψ = φ = +/-90º, b), d), f) przy prą-
dzie współfazowym z napięciem sieci ψ = 0º lub ψ = 180º. Częstotliwości przełączeń dla 
poszczególnych przekształtników zostały dobrane tak jak we wcześniejszej analizie 

 
Na rys. 5.40 można zauważyć, że całkowite straty mocy w przekształtnikach 3-poziomowych 

o różnych topologiach obliczone dla tych samych warunków są porównywalne i w przybliżeniu są 
mniejsze od tych strat przekształtnika 2-poziomowego o mniej więcej 20%. Straty przekształtników  
5-poziomowych są bardziej zróżnicowane i są większe od strat w przekształtnikach 3-poziomowych. 
Najniższe straty spośród przekształtników 5-poziomowych ma przekształtnik z diodami poziomują-
cymi. Jest to spowodowane przewodzeniem mniejszej liczby zaworów niż w pozostałych topologiach 
przekształtników 5-poziomowych. Mniejsza liczba przewodzących zaworów powoduje zmniejszenie 
strat mocy przewodzenia ΔPCON. Przy pracy wydajnikowej straty wszystkich przekształtników o tej 
samej liczbie poziomów są porównywalne. 
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W powyższej analizie wraz ze zmianą liczby poziomów zmienia się częstotliwość przełączania 
tranzystorów, tak aby zapewnić porównywalny współczynnik WTHD napięcia wyjściowego 
przekształtnika. Powoduje to, że dynamika takiego przekształtnika ulega zmianie. Aby utrzymać stałą 
dynamikę przekształtnika pracującego w kondycjonerze, częstotliwość przełączania powinna być taka 
sama. Analiza strat mocy w przekształtnikach wielopoziomowych przy stałej częstotliwości 
przełączania została przedstawiona w następnym podrozdziale. 

5.7. Straty mocy w przekształtniku wielopoziomowym 
o dowolnym napięciu UDC 

W poprzednim podrozdziale wykazano, że stosowanie przekształtników wielopoziomowych 
niekoniecznie zwiększa całkowite straty mocy przekształtnika ΔP. Ta tendencja jest również widoczna 
dla przekształtników wielopoziomowych wysokonapięciowych. Dlatego w tym podrozdziale 
rozszerzono analizę strat mocy przekształtników wielopoziomowych o przypadek, gdy napięcie 
w obwodzie pośredniczącym UDC może przyjmować dowolną wartość (określaną przez projektanta 
układu kondycjonowania energii). Na podstawie wartości napięcia obwodu pośredniczącego UDC 
i liczby poziomów przekształtnika wielopoziomowego określa się napięcie blokowania tranzystorów 
UTn i wybór ten nie zależy od topologii przekształtnika. Przyjmuje się, że prąd wyjściowy iP jest 
sinusoidalny o amplitudzie Im = 200 A.  

Poniżej przedstawia się parametry przewodzenia (napięcie progowe UT0, rezystancję dynamiczną 
rT – rys. 5.41) i parametry przełączania (energię pojedynczego załączenia i wyłączenia tranzystora 
ETon, EToff – rys. 5.42) tranzystorów IGBT w zakresie napięć blokowania od UTn = 600 V do 
UTn = 6500 V i prądzie znamionowym ITn = 200 A.  

 

 
 

Rys. 5.41. Parametry przewodzenia tranzystorów i diod modułów IGBT o prądzie znamionowym ITn = 200 A 
w funkcji napięcia blokowania: a) napięcie progowe, b) rezystancja dynamiczna 

 

 
 

Rys. 5.42. Energie pojedynczego przełączania w tranzystorze ETon, EToff odczytane przy prądzie IT = 65 A 
i napięciu odpowiednio w stanie wyłączenia 300 V, 600 V, 900 V, 1800 V i 3600 V 
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W obu przypadkach parametry przewodzenia i przełączania rosną wraz ze wzrostem napięcia 
blokowania tranzystorów UTn. Dużo większy wzrost występuje przy parametrach przełączania i to one 
mogą decydować o zmniejszeniu całkowitych strat mocy ΔP w przekształtnikach wielopoziomowych, 
które wykorzystują większą liczbę tranzystorów o niższych napięciach blokowania UTn.  

Aby porównać przekształtniki wielopoziomowe o dowolnym napięciu obwodu pośredniczącego 
pod względem ich strat mocy, zakłada się: 
- Przekształtniki są przekształtnikami z kondensatorami poziomującymi (równomierne straty mocy 

we wszystkich tranzystorach i równomierne straty mocy we wszystkich diodach). 
- Przekształtniki są zbudowane z tranzystorów o ograniczonej liczbie napięć blokowania równych 

odpowiednio UTn = 600 V, 1200 V, 1700 V, 3300 V, 6500 V i znamionowym prądzie ITn = 200 A. 
- Liczba poziomów przekształtnika jest dostosowana do napięcia obwodu pośredniczącego UDC, 

z uwzględnieniem minimalnego współczynnika bezpieczeństwa napięciowego kU = 2 [MF5], co 
oznacza, że jeżeli do budowy przekształtnika, w którym obwód pośredniczący ma napięcie UDC, 
stosuje się tranzystory o napięciu UTn, to liczba poziomów wyniesie (5.19) 

 
 ( )DC U DC Tn 1n U k U U= +⎡ ⎤⎢ ⎥  (5.19) 
 

gdzie: symbol x⎡ ⎤⎢ ⎥  oznacza sufit liczby x [I2].  

- Częstotliwość przełączania fS została dobrana w taki sposób, aby globalna liczba przełączeń 
pozostawała stała M = 70. Takie podejście powoduje, że współczynnik częstotliwości mf maleje 
wraz ze wzrostem liczby poziomów – mf = M/(n-1). Powoduje to więc znaczne zmniejszenie strat 
mocy przełączania w przekształtnikach wielopoziomowych. Z drugiej strony zmniejszenie 
współczynnika częstotliwości pogarsza dynamikę układu regulacji przekształtnika. Dlatego też 
przeprowadza się drugi sposób analizy strat mocy w przekształtnikach wielopoziomowych, 
w której częstotliwość przełączeń fS jest taka sama we wszystkich przypadkach przekształtników 
wielopoziomowych, tj. mf = 70. Liczba M = 70 została wybrana tak, aby mf = 2 dla maksymalnej 
liczby poziomów przekształtnika zbudowanego na tranzystorach 600 V, która wynosi n = 35.  
Liczba poziomów przekształtnika zbudowanego z tranzystorów o różnych napięciach blokowania 

została zilustrowana za pomocą rys. 5.43. Całkowita liczba zaworów wchodzących w skład 
trójfazowego przekształtnika n-poziomowego wynosi 6·(n-1). Wynika stąd na przykład, że 
przekształtnik z obwodem pośredniczącym o napięciu UDC = 10 kV i tranzystorach UTn = 6500 V 
będzie przekształtnikiem 5-poziomowym złożonym z 6·(5-1) = 24 tranzystorów. Przekształtnik 
z tranzystorami UTn = 3300 V będzie przekształtnikiem 8-poziomowym i będzie zbudowany z 42 
tranzystorów. Przekształtniki na tranzystorach 1700 V, 1200 V i 600 V będą przekształtnikami 
odpowiednio 13-, 18- i 35-poziomowymi zawierającymi 72, 102 i 204 tranzystorów.  
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Rys. 5.43. Liczba poziomów przekształtnika pracującego przy dowolnym ustalonym napięciu obwodu 

pośredniczącego UDC sparametryzowana względem napięć blokowania tranzystorów IGBT 
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Dla przekształtnika o dowolnym ustalonym napięciu obwodu pośredniczącego UDC zbudowanego 
z określonej liczby tranzystorów o odpowiednim napięciu blokowania możliwe jest obliczenie strat 
mocy przewodzenia ΔPCON, mocy przełączania ΔPTSW i strat całkowitych ΔP = ΔPCON+ 
+ΔPTSW+ΔPDREC. Na rys. 5.44 przedstawia się te straty, przy czym straty mocy w diodach związane 
z ich prądem wstecznym zostały obliczone na podstawie danych zawartych w dodatku D.3.  

Można zauważyć na rys. 5.44.a, że straty mocy przewodzenia ΔPCON przy ustalonym napięciu 
obwodu pośredniczącego są tym większe, im większa jest liczba poziomów napięć przekształtnika  
n-poziomowego. Wzrost ten jest spowodowany szybszym wzrostem liczby tranzystorów 
w przekształtniku wielopoziomowym niż wzrost parametrów przewodzenia (UT0, UD0 i rT, rD) 
w funkcji napięcia UDC. 
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Rys. 5.44. Całkowite straty mocy dla przekształtnika o dowolnym ustalonym napięciu obwodu  

pośredniczącego UDC zbudowanego na tranzystorach o UTn = 600 V, 1200 V, 1700 V, 3300 V 
i 6500 V przy stałej globalnej liczbie przełączeń M = 70 i amplitudzie prądu wyjściowego Im = 200 A:  
a) całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON dla UDC∈(0; 10 kV), b) całkowite straty mocy  
przewodzenia ΔPCON dla niższego napięcia obwodu pośredniczącego UDC∈(0; 1 kV), c) całkowite 
straty mocy przełączania ΔPTSW d) całkowite straty mocy ΔP dla UDC∈(0; 10 kV), e) całkowite straty 
mocy ΔP dla UDC∈(0; 1 kV) 
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Rysunek 5.44.b jest powiększonym fragmentem rys. 5.44.a. Można zauważyć, że najmniejsze 
straty przewodzenia ΔPCON mają przekształtniki zbudowane na tranzystorach o najniższych napięciach 
blokowania i o możliwie najniższej liczbie poziomów.  

Straty mocy przełączania ΔPTSW zostały przedstawione na rys. 5.44.c w skali logarytmicznej 
z uwagi na to, że występuje duża różnica w stratach przekształtników zbudowanych na tranzystorach 
wysokonapięciowych względem przekształtników o większej liczbie poziomów zbudowanych na 
tranzystorach niskonapięciowych. Straty te podano dla globalnej liczby przełączeń M = 70, przy czym 
mf = M/(n-1).  

Rys. 5.44.d ukazuje całkowite straty mocy w przekształtniku ΔP o dowolnym ustalonym napięciu 
UDC. Największe całkowite straty mocy ΔP mają miejsce w przekształtniku z tranzystorami 6500 V 
i wynikają ze znacznego wzrostu strat przełączania ze wzrostem napięcia UDC w tranzystorach IGBT. 
W pokazanym na rys. 5.44.d przykładzie można zauważyć, że przekształtnik z tranzystorami 600 V 
cechuje się wyższymi całkowitymi stratami mocy ΔP niż przekształtniki z tranzystorami 1200 V, 
1700 V i 3300 V (z wyjątkiem przy tranzystorach 3300 V dla napięć UDC < 4500 V).  

Na rys. 5.44.e pokazano fragment rys. 5.44.d do napięcia UDC = 1000 V. Wynika z niego, że przy 
UDC < 300 V najmniej stratny jest przekształtnik 2-poziomowy z tranzystorami 600 V. Dla napięć 
300 V < UDC < 600 V najmniej stratny jest przekształtnik 2-poziomowy z tranzystorami 1200 V. 
Powyżej napięcia UDC > 600 V najniższe straty ma przekształtnik 3-poziomowy z tranzystorami 
1200 V. Przypadek ten dotyczył sytuacji, w której globalna liczba przełączeń była stała i wynosiła 
M = 70.  

Na rys. 5.45 zilustrowano wpływ strat mocy przełączania ΔPTSW na całkowite straty mocy ΔP 
przekształtników pracujących przy stałej częstotliwości przełączania fS = mf fM (dla przykładu mf = 70).  

 

 
 
Rys. 5.45. Całkowite straty mocy dla przekształtnika o dowolnym ustalonym napięciu obwodu pośredniczącego 

UDC zbudowanego na tranzystorach o UTn = 600 V, 1200 V, 1700 V, 3300 V i 6500 V przy stałym 
współczynniku częstotliwości mf = 70: a) całkowite straty przełączania ΔPTSW, b) całkowite straty 
mocy ΔP dla UDC∈(0; 10 kV), c) całkowite straty mocy ΔP dla UDC∈(0; 1 kV) 
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Porównując wyniki analizy strat mocy przy stałej częstotliwości przełączania fS z wynikami 
analizy przeprowadzonej dla stałej globalnej liczby przełączeń M, obserwuje się zwiększenie strat 
mocy przełączania ΔPTSW. To sprawia, że całkowite straty mocy w przekształtnikach wielopoziomo-
wych ΔP będą większe, niż te straty przedstawione na rys. 5.44. Najmniejsze straty mocy ΔP dla 
napięcia UDC > 1000 V obserwuje się w przekształtniku zbudowanym z tranzystorów 1200 V. Dla 
napięcia UDC < 1000 V najkorzystniejszym przekształtnikiem jest przekształtnik 2-poziomowy na 
tranzystorach 600 V (UDC < 300 V), na tranzystorach 1200 V (300 V < UDC < 600 V) i na 
tranzystorach 1700 V (600 V < UDC < 900 V). Dla 900 V < UDC < 1000 V najmniejsze straty 
występują w przekształtniku 3-poziomowym z tranzystorami 1200 V. Z powyższego wynika, że 
najlepszymi tranzystorami, które mogą być użyte do budowy przekształtników, są tranzystory 
niskonapięciowe UTn = 600 V, 1200 V i 1700 V. Przekształtniki zbudowane z tranzystorów wysoko-
napięciowych mają wyższe straty mocy niż przekształtniki wielopoziomowe zbudowane na 
tranzystorach niskonapięciowych.  

Z analizy przeprowadzonej powyżej również wynika, że przekształtniki z napięciem 
UDC > 3250 V mogą być budowane tylko jako przekształtniki wielopoziomowe. Wykorzystanie 
tranzystorów o niższych napięciach blokowania zamiast tranzystorów o wyższych napięciach sprawia, 
że w przekształtnikach wielopoziomowych możliwe jest zredukowanie całkowitych strat mocy.  

5.8. Podsumowanie 
Analiza przeprowadzona w niniejszym rozdziale złożona jest z dwóch części. W pierwszej 

przeprowadzono analizę porównawczą pod względem strat mocy przekształtników wielopozio-
mowych wraz z przekształtnikiem 2-poziomowym traktowanym jako odniesienie. W analizie tej 
napięcie obwodu pośredniczącego było stałe i wynosiło UDC = 750 V. Część druga Straty mocy 
w przekształtniku wielopoziomowym o dowolnym napięciu UDC dotyczy analizy strat mocy dla 
dowolnego przekształtnika zbudowanego z dostępnych standardowych tranzystorów IGBT.  

Z pierwszej analizy wynika, że we wszystkich przekształtnikach o tej samej liczbie poziomów n, 
które pracują w kondycjonerze przy pracy wydajnikowej (np. punkt C – rys. 5.7, rys. 5.40), całkowite 
straty mocy ΔP są porównywalne. Ponieważ podczas pracy wydajnikowej przekształtnik AC-DC 
pracuje przy najwyższych stratach mocy, to zawory przekształtnika muszą być dobrane do warunków 
panujących w tym rodzaju pracy. W pozostałych punktach A, B, C pracy najniższe straty mocy można 
uzyskać w przekształtnikach z diodami poziomującymi. Korzyści związane z mniejszymi stratami 
mocy w tego rodzaju przekształtnikach są pomniejszone przez problemy z wyrównywaniem napięć 
kondensatorów obwodu pośredniczącego. Stosuje się specjalne układy wyrównujące albo 
transformator wielouzwojeniowy, których nie mają pozostałe przekształtniki. Dodatkową wadą tego 
przekształtnika jest nierównomierne rozłożenie strat mocy w poszczególnych zaworach. 

Po analizie przeprowadzonej we wcześniejszych rozdziałach (rozdziały 3. i 4.) zaproponowano 
przekształtnik kaskadowy jako najbardziej odpowiedni przekształtnik do kondycjonera z zasobnikiem 
superkondensatorowym. Wynika to z dużej łatwości rozczłonkowania zasobnika superkondensatoro-
wego i możliwości użycia go w tej formie w przekształtniku kaskadowym. W niniejszym rozdziale 
porównano straty wszystkich przekształtników, z czego wynika, że straty w przekształtniku 
kaskadowym są porównywalne ze stratami przekształtnika z kondensatorami poziomującymi i są 
większe od strat przekształtnika z diodami poziomującymi od kilku do maksymalnie 30%. Porównując 
całkowite straty mocy przekształtników 3-poziomowych z takimi stratami przekształtnika  
2-poziomowego, można zauważyć, że są one mniejsze nawet o 30%, a dla przekształtników  
5-poziomowych o 10%. 
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Z analizy przeprowadzonej w drugiej części rozdziału dla przekształtnika z kondensatorami 
poziomującymi o dowolnym ustalonym napięciu obwodu pośredniczącego UDC wynikają bardziej 
ogólne wnioski, które można zestawić poniżej: 
- Przekształtniki o napięciu UDC > 3250 V budowane mogą być tylko jako przekształtniki 

wielopoziomowe. 
- Z porównania strat mocy ΔP przekształtników o ustalonym napięciu UDC przy stałej globalnej 

liczbie przełączeń M = 70 wynika, że najbardziej korzystnym (pod względem strat mocy) do 
budowy przekształtników wielopoziomowych jest tranzystor 1700 V.  

- Przy stałej częstotliwości przełączania mf = 70 straty mocy przełączania są większe niż 
w poprzednim przypadku i najkorzystniejszy jest tranzystor 1200 V.  

- Z powyższego wynika, że choć stosowanie tranzystorów niskonapięciowych nie obniża strat 
mocy przewodzenia ΔPCON, to znacznie redukuje straty mocy przełączania ΔPTSW i pomimo dużej 
liczby tranzystorów w przekształtniku wielopoziomowym możliwa jest redukcja całkowitych strat 
mocy ΔP.  
Należy dodać, że przekształtnik kaskadowy jest najbardziej odpowiedni do rozwiązania, gdzie 

magazynem energii są superkondensatory. Wynika to z dwóch przeciwstawnych działań. Z jednej 
strony łączy się szeregowo superkondensatory, budując jedno napięcie UDC, aby z drugiej strony 
ulepszać kształt napięcia wyjściowego AC poprzez zwiększanie liczby poziomów. Gdyby magazynem 
energii była cewka z nadprzewodnika, to przekształtnik kaskadowy nie byłby dobrym rozwiązaniem, 
ponieważ rozczłonkowana konstrukcja cewki byłaby bardzo trudna w realizacji.  
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6. Stabilizacja poziomów napięć DC 
w przekształtniku kaskadowym  

 
W rozdziale tym analizuje się wpływ sterowania przekształtnika AC-DC, jego prądu wyjściowego 

iP i zróżnicowania wartości pojemności kondensatorów obwodu pośredniczącego na napięcia tych 
kondensatorów. Analizę tę przeprowadza się na przykładzie 5-poziomowego przekształtnika 
kaskadowego pracującego w kondycjonerze energii. W analizie pracy przekształtnika kaskadowego 
założono, że przekształtnik jest sterowany z wykorzystaniem metody z sygnałami nośnymi 
przesuniętymi fazowo, bez przyłączenia odbiornika chronionego. Przekształtnik kaskadowy 
współpracuje z superkondensatorami, co różni się od przypadku, gdy poziomy napięć są utrzymywane 
przez odpowiednie transformatory.  

6.1. Wprowadzenie 
Warunkiem poprawnej pracy przekształtnika wielopoziomowego jest możliwość wytwarzania 

napięć wyjściowych uPA0, uPB0, uPC0 (uPA, uPB, uPC), których wartości średnie za okres przełączania 
tranzystorów TS są proporcjonalne do sygnału modulującego SM (SMA, SMB, SMC). Podstawowym 
warunkiem umożliwiającym wytworzenie takich napięć jest utrzymywanie napięć kondensatorów 
obwodu pośredniczącego na odpowiednim poziomie, nazywane stabilizacją tych napięć. Dopuszczalne 
są pewne zmiany napięć obwodu pośredniczącego (np. +/-10%UDC1), których wpływ na napięcie 
wyjściowe przekształtnika może być kompensowany za pomocą zmiennej głębokość modulacji ma 
sygnału modulującego SM. Na początku analizę zmian napięcia obwodu pośredniczącego przeprowa-
dza się na przykładzie jednofazowego przekształtnika mostkowego. Następnie analiza ta jest 
rozszerzona do przypadku jednofazowego przekształtnika 5-poziomowego złożonego z dwóch 
przekształtników mostkowych. Analizę kończy omówienie stabilizacji w trójfazowym 5-poziomowym 
przekształtniku kaskadowym.  

6.2. Wpływ prądu wyjściowego i sygnału modulującego na napięcie 
obwodu pośredniczącego przekształtnika mostkowego 

Badanie wpływu prądu wyjściowego przekształtnika iP na napięcie kondensatora obwodu pośred-
niczącego uDC1 przekształtnika kaskadowego przeprowadza się na przykładzie wyizolowanego 
przekształtnika mostkowego – rys. 6.1.a. Na rys. 6.1.b przedstawiono sposób wytwarzania sygnałów 
sterujących tranzystorami S1 i S3, które powstają w wyniku porównania dwóch sygnałów nośnych SN1 
i SN2 z sygnałem modulującym SM, przy czym SN2 = -SN1. Sygnał S1 = 1 gdy SM > SN1, zaś sygnał S3 = 1 
wtedy, gdy SM < SN2. Sygnały sterujące tranzystorami S2 i S4 są dopełnieniem sygnałów S1 i S2 
z uwzględnieniem czasu martwego tDT (analizę wpływu czasu martwego na napięcie obwodu 
pośredniczącego przedstawiono w podrozdziale 4.5). Wytworzone w ten sposób sygnały sterujące S1 
i S3 wpływają na wartości chwilowe napięcia wyjściowego uP1 (uP1 = uDC1(S1-S3)), a także na wartość 
chwilową prądu kondensatora CDC (iDC1 = iP(S1-S3)). Z uwagi na to, że przekształtnik kaskadowy 
pracuje w układzie kondycjonowania energii podłączonym do sieci zasilającej, prąd wyjściowy 
przekształtnika iP po stronie AC jest strzałkowany w kierunku do przekształtnika – rys. 2.2.  

W niniejszej analizie przyjmuje się, że sygnał modulujący SM jest sinusoidalny lub jest sumą 
dwóch sinusoid – jednej o częstotliwości podstawowej harmonicznej fM i drugiej o częstotliwości h-tej 
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harmonicznej hfM (SM = masin(ωt)+bmasin(hωt)), gdzie do ilustracji wpływu h-tej harmonicznej 
przyjmuje się h = 5. Ponadto zakłada się, że częstotliwość przełączenia tranzystorów jest na tyle duża, 
że wynikająca z niej składowa o częstotliwości sygnału nośnego może zostać w analizie pominięta 
(okres przełączania TS→0). Analizę zmian napięcia kondensatora uDC1 przeprowadza się na 
wielkościach uśrednionych w okresie przełączania TS (stanowiących wartości średnie bieżące), przy 
czym przyjmuje się, że TS jest małe – TS→0. Wartości średnie bieżące zmiennej x(t) oznacza się za 
pomocą nawiasów trójkątnych 〈x(t)〉Ts [E1]. Wartości średnie bieżące zmieniają się z częstotliwością 
podstawowej harmonicznej sygnału modulującego lub z częstotliwościami wyższymi niższych rzędów 
np. h < 10. W niniejszym podrozdziale analizuje się wpływ prądu wyjściowego i sygnału modulujące-
go na prąd kondensatora iDC1, który po scałkowaniu i wymnożeniu przez współczynnik 1/CDC stanowi 
napięcie uDC1.  
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Rys. 6.1. Przekształtnik mostkowy: a) schemat, b) sposób wytwarzania napięcia wyjściowego uP1A i prądu 

kondensatora CDC – iDC1  
 
Poniżej analizuje się wpływ sinusoidalnego prądu wyjściowego iP na napięcie kondensatora 

obwodu pośredniczącego w trzech następujących przypadkach: 
1. Gdy prąd iP i sygnał modulujący SM są sinusoidalne o częstotliwości podstawowej harmonicznej. 

Przypadek ten ma miejsce, wtedy gdy napięcie sieci, napięcie przekształtnika i prąd przekształtni-
ka są sinusoidalne. Jest to przypadek idealny.  

2. Gdy prąd iP jest prądem h-tej harmonicznej, a sygnał modulujący SM jest sinusoidalny 
o częstotliwości harmonicznej podstawowej. Ma to miejsce, gdy na przykład prąd h-tej harmo-
nicznej jest wynikiem istnienia w sieci napięcia generującego h-tą harmoniczną prądu. 
W ilustrującym ten przypadek przykładzie h = 5. 

3. Gdy prąd iP jest prądem wyższej harmonicznej h, a sygnał modulujący SM jest złożeniem sygnału 
sinusoidalnego o częstotliwości podstawowej i wyższej harmonicznej h w taki sposób, jak 
odbywa się to w przekształtniku pracującym w kondycjonerze. Prąd wyższej harmonicznej 
wytwarzany jest w tym przypadku przez przekształtnik działający na dławik sieciowy LAC. 
Występowanie w sygnale modulującym wyższej harmonicznej wynika z potrzeby dostarczenia 
prądu wyższej harmonicznej do odbiornika nieliniowego. Takie działanie kondycjonera powoduje 
wyeliminowanie prądu wyższych harmonicznych z prądu sieciowego. W ilustrującym ten 
przypadek przykładzie h = 5. 
Powyższe przypadki zostały uznane za reprezentatywne dla opisu wpływu sinusoidalnego prądu 

wyjściowego przekształtnika iP i sygnału modulującego SM na prąd kondensatora obwodu 
pośredniczącego. Są one analizowane poniżej.  
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6.2.1. Przypadek 1; iP = Imsin(ωt-φ), SM = (4/π)masin(ωt) 

Dla sinusoidalnego sygnału modulującego – SM = (4/π)masin(ωt) wartości średnie bieżące sygna-
łów sterujących S1, S3 można zapisać wzorami (6.1).  

 

 ( ) ( )
S S

1 a 3 a
1 4 1 41 sin( ) ; 1 sin(
2 2T T

S t m t S t m t⎛ ⎞ ⎛= + ω = − ω⎜ ⎟ ⎜π π⎝ ⎠ ⎝
)⎞⎟
⎠

 (6.1) 

 
Na podstawie (6.1) wartość średnią bieżącą napięcia wyjściowego przekształtnika 〈uP1A(t)〉 określa 

się jako (6.2).  
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Ze wzoru (6.2) wynika podstawowa właściwość modulacji, czyli proporcjonalność wartości 

średniej bieżącej napięcia wyjściowego uP1A do sygnału modulującego SM. 
Przy założeniu, że prąd wyjściowy iP(t) = Imsin(ωt-φ), wartość średnia bieżąca prądu kondensatora 

będzie wyrażona wzorem (6.3).  
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ponieważ: sin(α)sin(β) = ½(cos(α-β)-cos(α+β)). 

Można zauważyć, że pierwszy składnik wzoru (6.3) jest stały i odpowiada za ładowanie lub 
rozładowanie kondensatora, natomiast drugi odpowiada składowej zmiennej prądu o częstotliwości 
dwukrotnie większej od częstotliwości harmonicznej podstawowej fM. Oba składniki prądu 
kondensatora są proporcjonalne do wartości głębokości modulacji ma i amplitudy prądu wyjściowego 
przekształtnika Im.  

Składowa stała prądu kondensatora w przypadku, gdy cos(φ) > 0, tj. φ∈(-90º; 90º), powoduje 
ładowanie kondensatora, a dla kątów φ∈(-180º; -90º), (90º; 180º) jego rozładowywanie – rys. 6.2.  

Przebiegi prądu i napięcia kondensatora iDC1, uDC1 dla tego przypadku zestawiono dla różnych 
kątów przesunięcia fazowego φ na rys. 6.3.  
 

 
 
Rys. 6.2. Charakterystyki wartości średniej prądu kondensatora obwodu pośredniczącego iDC1 – IDCAV w funkcji 

głębokości modulacji ma i kąta przesunięcia fazowego φ 
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Rys. 6.3. Przebiegi wartości średniej bieżącej prądu kondensatora 〈iDC1〉TS i jego napięcie przy sinusoidalnym 

prądzie wyjściowym iP i sygnale modulującym SM (ma = π/4) dla jednego okresu podstawowej harmo-
nicznej TM. Przebiegi te ukazują: a) ładowanie, b) utrzymywanie i c) rozładowanie kondensatora 
obwodu pośredniczącego. Składowa zmienna napięcia podana jest dla następujących parametrów: 
Im = 20 A, CDC = 4 mF, fM = 50 Hz, UDC1 = 190 V, Im/(2CDCfM) = 50 V 

 
Z powyższego wynika, że aby napięcie kondensatora było utrzymywane na stałym poziomie kąt 

przesunięcia fazowego powinien wynosić φ = -90º lub φ = 90º – rys. 6.3.b. Praca przekształtnika dla 
kątów φ ≠ 90º lub φ ≠ -90º pozwala na ładowanie (rys. 6.3.a) lub rozładowanie (rys. 6.3.c) 
kondensatorów obwodu pośredniczącego przekształtnika kaskadowego. Maksymalny przyrost 
napięcia kondensatora uDC w okresie TM występuje przy kącie φ = 0º i wynosi Im/(2CDCfM). 
W przypadku gdy do obwodu pośredniczącego przyłączony jest dodatkowy układ, np. zasobnik 
energii wraz z przekształtnikiem DC-DC, napięcie kondensatora uDC1 będzie utrzymywane na 
odpowiednim poziomie wtedy, gdy będzie utrzymywana równowaga w poborze mocy po stronie 
prądu przemiennego AC i po stronie prądu stałego DC.  

6.2.2. Przypadek 2; iP = Imsin(hωt-hφ), SM = (4/π)masin(ωt)  

Wartości średnie bieżące sygnałów sterujących tranzystorami S1, S3 są takie jak w przypadku 1. 
Zakłada się, że prąd wyjściowy iP jest sinusoidalny o częstotliwości hfM, tj. iP(t) = Imsin(hωt-hφ). 
Uśredniona wartość prądu kondensatora w tym przypadku określona jest wzorem (6.4). 
 

 ( ) ( )( ) ( )( )( )
S

DC1 m a
1 4 cos 1 cos 1
2T

i t I m h t h h t h= − ω − ϕ − + ω
π

− ϕ  (6.4) 

 
Można zauważyć, że prąd opisany wzorem (6.4) jest przemienny i jest złożeniem dwóch prądów 

o częstotliwości odpowiednio h-1 i h+1. To sprawia, że prąd wyjściowy wyższej częstotliwości nie 
wpływa na rozładowanie lub ładowanie kondensatora obwodu pośredniczącego. Przykład ten 
zilustrowano na rys. 6.4, gdzie h = 5.  

Składowa zmienna napięcia kondensatora uDC1 w tym przypadku jest mniejsza niż w przypadku 1. 
Wiąże się to z tym, że prąd kondensatora jest złożeniem dwóch składowych o wyższej częstotliwości 
niż prąd kondensatora z przypadku 1.  
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Rys. 6.4. Przebiegi wartości średniej bieżącej prądu kondensatora 〈iDC1〉TS i jego napięcie przy sinusoidalnym 

prądzie wyjściowym 5. harmonicznej i sinusoidalnym sygnale modulującym SM o częstotliwości  
podstawowej harmonicznej dla jednego okresu podstawowej harmonicznej TM. Składowa zmienna  
napięcia podana jest dla następujących parametrów: Im = 20 A, CDC = 4 mF, fM = 50 Hz, UDC1 = 190 V 

6.2.3. Przypadek 3; iP = Imsin(hωt-hφ), SM = (4/π)ma(sin(ωt)+bcos(hωt-hφ))  

W przypadku przekształtnika pracującego w kondycjonerze energii, prąd wyjściowy przekształt-
nika zależy od jego napięcia UP, napięcia sieci zasilającej US oraz indukcyjności dławików sieciowych 
LAC. Jeżeli sieć zasilająca jest symetryczna o napięciu sinusoidalnym, to prądy wyjściowe wyższych 
harmonicznych opisane wzorem Imsin(hωt-hφ) są wytwarzane dzięki dodaniu do sinusoidalnego 
sygnału modulującego SM składowej o częstotliwości hfM. Sygnał modulujący o podstawowej 
harmonicznej ma taką amplitudę, aby wytworzone przez niego napięcie było równe napięciu sieci, co 
sprawia, że prąd podstawowej harmonicznej nie płynie. Wynika z tego, że sygnał modulujący równy 
jest SM = masin(ωt)-bmacos(hωt-hφ), gdzie współczynnik b odpowiada za amplitudę prądu 
wyjściowego o częstotliwości hfM. Funkcja kosinus przy składowej wyższej harmonicznej sygnału SM 
występuje dlatego, że prąd wyjściowy jest zawsze przesunięty względem napięcia UL o 90º. Prąd 
kondensatora określany jest wzorem (6.5). 
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π

− ϕ
 (6.5) 

 
Pierwsze dwa składniki we wzorze (6.5) są takie same jak w punkcie 6.2.2, natomiast trzeci 

składnik jest przemienny o częstotliwości dwukrotnie większej niż częstotliwość prądu w analizowa-
nym przypadku. Przebiegi prądu i napięcia kondensatora zostały przedstawione na rys. 6.5.  

Z rys. 6.5 można odczytać, że podobnie jak w przypadku z punktu 6.2.2 prąd kondensatora iDC1 za 
okres podstawowej harmonicznej TM ma zerową wartość średnią. Ta właściwość sprawia, że napięcie 
kondensatora uDC1 pozostaje niezmienne za okres TM.  
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Rys. 6.5. Przebiegi wartości średniej bieżącej prądu kondensatora 〈iDC1〉TS i jego napięcie przy sinusoidalnym 

prądzie wyjściowym 5. harmonicznej i sygnale modulującym SM będącym sumą składowej  
o częstotliwości podstawowej i 5. harmonicznej wywołującej prąd wyjściowy dla jednego okresu  
podstawowej harmonicznej TM. Składowa zmienna napięcia podana jest dla następujących  
parametrów: Im = 20 A, CDC = 4 mF, fM = 50 Hz, UDC = 190 V 

6.2.4. Podsumowanie 

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że doładowanie lub rozładowanie kondensatora 
odbywa się jedynie przy przepływie prądu podstawowej harmonicznej oraz wtedy, gdy sygnał 
modulujący jest sinusoidalny. W przypadku kondycjonera, gdy w napięciu sieci zasilającej występują 
wyższe harmoniczne (napięcie jest niesinusoidalne), sygnał modulujący SM jest modyfikowany w ten 
sposób, aby napięcie przekształtnika uPA było równe napięciu sieci zasilającej, co sprawia, że prąd 
wyjściowy będzie zerowy. 

W przekształtniku kaskadowym pracuje szeregowo (n-1)/2 przekształtników mostkowych, 
w których kondensatory obwodu pośredniczącego powinny być naładowane do tego samego napięcia. 
Jeżeli napięcia tych kondensatorów będą różne, to napięcia te muszą zostać zmienione w ten sposób, 
aby kondensatory o niższym napięciu były doładowane, zaś kondensatory o wyższym napięciu 
rozładowane. Poznany w tym podrozdziale mechanizm ładowania/rozładowania kondensatorów może 
być zastosowany w algorytmie regulacji odpowiadającym za utrzymywanie napięć tych kondensato-
rów. Algorytm ten szczegółowo zostanie zaprezentowany w punkcie 6.5.2.  

6.3. Wpływ równomiernego przesunięcia fazowego sygnałów 
nośnych na napięcia obwodu pośredniczącego 

Sygnały nośne przekształtników mostkowych, z których zbudowany jest jednofazowy prze-
kształtnik kaskadowy, są przesunięte względem siebie o kąt 360º/(n-1), np. dla n = 5 jest to kąt 90º – 
rys. 6.6. Z uwagi na to, że sygnał modulujący jest spróbkowany i jest stały w każdym okresie 
przełączania TS, wartości średnie (w okresie TS) sygnałów sterujących tranzystorami S1, S4, S5 i S8 są 
takie same. To sprawia, że przez kondensatory obwodu pośredniczącego popłynie impulsowo prąd 
wyjściowy iP, którego impulsy mają jednakową szerokość wynikającą z funkcji (S1-S3) dla 
kondensatora CDC1 i z funkcji (S5-S7) dla kondensatora CDC2. Należy zauważyć, że prąd wyjściowy iP 
jest ciągły i zmienny w okresie TS, co prowadzi to do tego, że wartości średnie prądów kondensatorów 
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za okres TS mają różne wartości IDC1AV ≠ IDC2AV. Można wytłumaczyć to tym, że prądy kondensatorów 
opisane wzorami iDC1 = iP(S1-S3) i iDC2 = iP(S5-S7) mają takie same szerokości impulsów, lecz różne 
amplitudy, wynikające ze zmienności prądu wyjściowego iP. Na rys. 6.6.b przedstawiono przebiegi 
prądów kondensatorów przy różnych wartościach sygnału SM i zmiennym prądzie iP. Różnica wartości 
średnich prądów kondensatorów ΔIDCAV = IDC1AV-IDC2AV jest mała i wynosi części dziesiętne lub setne 
procenta amplitudy prądu wyjściowego Im.  

Różnica wartości średnich prądów kondensatorów ΔIDCAV maleje wraz ze wzrostem częstotliwo-
ści przełączania, co zostało przedstawione na rys. 6.7. Dodatkowo różnicę tych prądów przedstawia 
się w funkcji kąta przesunięcia fazowego φ. Można zauważyć, że prąd ΔIDCAV w funkcji kąta φ jest 
funkcją parzystą, co fizykalnie jest uzasadnione tym, że przy zmianie kierunku prądu o 180º należy 
oczekiwać zmiany znaku prądów kondensatorów iDC1, iDC2, a co za tym idzie także ΔIDCAV. Na rys. 6.7 
przedstawiono charakterystykę dla sygnału modulującego przy ma = 0,77, który oprócz 
1. harmonicznej zawiera 3. harmoniczną.  

 

 
 
Rys. 6.6. Jednofazowy 5-poziomowy przekształtnik kaskadowy: a) schemat, b) prądy kondensatorów obwodu 

pośredniczącego iDC1, iDC2 przy uwzględnieniu przesunięć sygnałów nośnych SN1-SN4 
 

Wpływ głębokości modulacji ma na względną różnicę wartości średnich prądów kondensatorów 
ΔIDCAV/Im przedstawiono na rys. 6.8 przy mf = 51.  

Wartość ΔIDCAV/Im na poziomie 0,01%, mimo że mała, to jednak przy amplitudach sinusoidalnego 
prądu iP na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu amperów sprawia, że ΔIDCAV może wynosić kilka 
mA. Różnica w prądach kondensatorów o tej samej pojemności CDC1 = CDC2 = 4 mF na poziomie 
1 mA powoduje, że po czasie 1 s napięcia kondensatorów będą się różniły o 0,25 V, ponieważ  
ΔUDC1 = (1/CDC1)ΔIDCAVt. Widać stąd, że pojawiające się różnice w prądach kondensatorów powodują 
w czasie kilku sekund znaczące zmiany w napięciach kondensatorów obwodu pośredniczącego.  

Przedstawiona powyżej analiza traktowała przekształtnik kaskadowy w sposób wyizolowany, tzn. 
kąt przesunięcia fazowego φ, głębokość modulacji ma i współczynnik częstotliwości mf były w tej 
analizie zmiennymi niezależnymi. W przekształtniku pracującym w kondycjonerze taka sytuacja już 
nie występuje, a głębokość modulacji ma i kąt przesunięcia fazowego są ze sobą ściśle związane. 
Szczegóły tych zależności są przedstawione w dodatku D.1. Poniżej na rys. 6.9 przedstawia się 
charakterystyki względnej różnicy wartości średnich prądów kondensatorów ΔIDCAV/Im obliczone dla 
współczynnika częstotliwości mf = 51. W analizie tej głębokość modulacji ma i kąt przesunięcia 
fazowego φ zmieniają się w taki sposób, jak w kondycjonerze. Charakterystyki ΔIDCAV/Im są 
sparametryzowane względem amplitudy maksymalnego prądu wyjściowego Imn i przedstawione  
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Rys. 6.7. Charakterystyka względnej różnicy wartości średnich prądów kondensatorów ΔIDCAV w funkcji 
współczynnika częstotliwości mf i kąta przesunięcia fazowego φ dla stałej głębokości modulacji 
ma = 0,77 (uzyskano w programie Matlab dla metody trapezów i 5,5 mln próbek w okresie TM)  
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Rys. 6.8. Charakterystyka względnej różnicy wartości średnich prądów kondensatorów ΔIDCAV w funkcji 
głębokości modulacji ma i kąta przesunięcia fazowego φ dla stałego współczynnika częstotliwości 
mf = 51 

 
w funkcji kąta przesunięcia fazowego ψ (kąta pomiędzy wektorem prądu IP i napięcia sieci US). 
W analizie tej przyjęto, że prąd wyjściowy jest sinusoidalny, zawory przekształtnika i dławiki 
sieciowe są idealne, do sygnału modulującego SM dodana jest 3. harmoniczna, współczynnik napięcia 
przekształtnika δU = 1,326, a amplituda prądu Im = 0,36Immax (D.1.2 i D.1.3). 

Z powyższej analizy wpływu równomiernego przesunięcia sygnałów nośnych w przekształtniku 
kaskadowym wynika, że wpływ ten jest znaczny i jest zależny od punktu pracy. Przykładowo dla kąta 
ψ∈(0, π/2) różnica wartości średnich prądów kondensatorów jest dodatnia (ΔIDCAV > 0). Oznacza to, 
że wartość średnia prądu kondensatora CDC1 jest większa od wartości średniej prądu kondensatora 
CDC2 (IDC1AV > IDC2AV). W takim przypadku napięcie kondensatora CDC1 będzie się zwiększać 
względem napięcia kondensatora CDC2.  
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Rys. 6.9. Różnica wartości średnich prądów kondensatorów obwodu pośredniczącego ΔIDCAV = IDC1-IDC2 dla 

różnych amplitud prądu wyjściowego 1. harmonicznej Im w funkcji kąta ψ 
 

W celu przeciwdziałania temu wpływowi w pracy zaproponowano algorytm stabilizacji napięć na 
kondensatorach, który bazuje na wykorzystaniu prądu biernego przekształtnika i wytworzeniu 
odpowiednich wektorów napięć w przekształtnikach mostkowych. Dodatkowo wykorzystuje się 
rezystory rozpraszające energię, które są przyłączone równolegle do kondensatorów obwodu 
pośredniczącego. 

6.4. Wpływ zróżnicowania pojemności kondensatorów obwodu 
pośredniczącego przekształtnika kaskadowego 

Różne wartości pojemności kondensatorów obwodu pośredniczącego CDC1 i CDC2 (CDC1 = kCCDC2) 
sprawiają, że przy ładowaniu ich tym samym prądem iDC między ustalonymi napięciami kondensato-
rów wystąpi różnica ΔUDC określona wzorem (6.6). Do wyznaczenia tego wzoru wykorzystano fakt, 
że przy łączeniu szeregowym kondensatorów CDC1 i CDC2 ładunki elektryczne obu kondensatorów są 
sobie równe QDC1 = QDC2 = QDC (przy warunku początkowym QDC10 = QDC20). 
 

 C C
DC12 DC1 DC2 DC12 DC12 DC12

C C C

11
1 1 1

k kU U U U U U
k k k

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞−
Δ = − = − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + +⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (6.6) 

 
gdzie UDC12 – jest sumą napięć obu kondensatorów CDC1 i CDC2, UDC12 = UDC1+UDC2,  
 kC = CDC1/CDC2 jest współczynnikiem odchyłki pojemności kondensatorów CDC1 i CDC2. 

Najważniejszym wnioskiem wypływającym ze wzoru (6.6) jest to, że różnica ustalonych napięć 
kondensatorów ΔUDC12 nie zależy od przebiegu prądu ładowania/rozładowania kondensatorów iDC, 
a jedynie zależna jest od sumy ustalonych napięć kondensatorów UDC12 i współczynnika odchyłki 
pojemności kondensatorów kC – rys. 6.10. W sytuacji, gdy kondensatory podlegają wielu procesom 
pełnego lub częściowego ładowania-rozładowania, nie obserwuje się innych zmian napięcia niż te 
opisane wzorem (6.6).  
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Występowanie różnic w pojemnościach kondensatorów obwodu pośredniczącego jest ściśle 
związane z tolerancją kondensatorów i nie jest możliwe ich uniknięcie. W związku z występowaniem 
różnic w napięciach konieczne jest stosowanie metod stabilizowania tych napięć na wymaganych 
poziomach. Metody stabilizacji napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego bazujące na 
przyłączeniu rezystorów rozpraszających energię i metodzie sterowania przekształtnikiem AC-DC 
zostały przedstawione w następnym podrozdziale.  
 

 
 
Rys. 6.10. Wpływ współczynnika odchyłki pojemności kC dwóch kondensatorów obwodu pośredniczącego 

połączonych szeregowo na wartość różnicy ustalonych napięć ΔUDC12 

6.5. Stabilizacja napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego 
W podrozdziale 6.3 wykazano, że równomierne przesunięcie sygnałów nośnych w modulacji 

szerokości impulsów stosowanej do przekształtnika kaskadowego powoduje występowanie różnicy 
w wartościach średnich prądów kondensatorów obwodu pośredniczącego. To w konsekwencji 
prowadzi do zmian napięcia tych kondensatorów. Zmiany te przy stałej częstotliwości przełączania fS 
zależą od kąta przesunięcia fazowego ψ oraz amplitudy prądu wyjściowego Im. Wpływ różnicy 
średnich prądów kondensatorów na napięcia tych kondensatorów eliminowany jest przez proponowa-
ny w pracy układ stabilizacji.  

Z analizy przeprowadzonej przez autora wynika, że stabilizacja napięć kondensatorów obwodu 
pośredniczącego w przekształtniku kaskadowym nie została opisana w bezpośrednim odniesieniu do 
kondycjonera energii. W literaturze opisana jest jedynie metoda stabilizacji napięcia kondensatorów 
obwodu pośredniczącego dla przekształtnika kaskadowego pracującego jako prostownik PWM [C10], 
[V3]. Bazując na tej literaturze, autor opracował metodę stabilizacji napięć obwodu pośredniczącego 
przekształtnika kaskadowego pracującego w kondycjonerze energii. Energia jest przesyłana między 
siecią zasilającą i kondensatorami obwodu pośredniczącego DC, jak również tylko między samymi 
kondensatorami. Opisuje się ją w punkcie 6.5.2.  

Do stabilizacji napięć wykorzystuje się w pracy dwie metody. Pierwsza bazuje na zastosowaniu 
rezystorów rozpraszających energię. Druga polega na zastosowaniu odpowiedniego algorytmu 
sterowania przekształtnika AC-DC. Innymi metodami stabilizacji napięć są: układy wyrównywania 
napięć za pomocą tranzystorów pracujących w stanie aktywnym np. [B5] lub szczególny sposób 
stabilizacji napięć – rezonansowy, który opisano w pracy [S5]. 

6.5.1. Stabilizacja napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego za pomocą rezystorów 
rozpraszających energię 

Powszechnym rozwiązaniem stosowanym w przekształtnikach z obwodem pośredniczącym jest 
przyłączanie do kondensatorów obwodu pośredniczącego równoległych rezystorów rozpraszających 
energię. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i niezawodności, wymuszającymi na 
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producentach przekształtników rozładowanie kondensatorów obwodu pośredniczącego w czasie do 
ok. 2 minut po wyłączeniu przekształtnika [MF10]. Po tym czasie obsługa ma możliwość jego 
bezpiecznego serwisowania.  

W przekształtniku kaskadowym, w którym istotnym zadaniem jest stabilizowanie napięć konden-
satorów obwodu pośredniczącego, zastosowanie rezystorów rozpraszających energię powoduje 
poprawę równomierności napięć, ale nie zapewnia ich pełnej stabilizacji. Poniżej omawia się 
zagadnienie takiego rodzaju stabilizacji napięć za pomocą odpowiedniego przykładu. 

Zakłada się, że nierównomierne obciążenie prądowe kondensatorów obwodu pośredniczącego jest 
wynikiem wpływu przesunięcia fazowego sygnałów nośnych (podrozdział 6.3). Zilustrować to można 
tak jak na rys. 6.11 za pomocą głównego źródła prądu IDC2AV i źródła prądu stałego ΔIDCAV. Źródło 
ΔIDCAV przedstawia różnicę wartości średnich prądów kondensatorów CDC1 i CDC2 wynikającą 
z wpływu przesunięcia równomiernego sygnałów nośnych. Takie podejście pozwala wyizolować 
źródło różnicy prądów od prądu głównego IDCAV2 płynącego przez oba kondensatory obwodu 
pośredniczącego, przy czym zakłada się, że CDC1 = CDC2 = CDC = 4 mF. Stosując zasadę superpozycji, 
rozkłada się schemat z rys. 6.11.a na dwa obwody I i II – rys. 6.11.b. W obwodzie II prąd płynie przez 
oba kondensatory, do których przyłączone są rezystory rozpraszające RD. To sprawia, że napięcia 
u″DC1 i uDC2 są równe. W obwodzie I napięcie u′DC1 będzie zmieniać się zgodnie z zależnością (6.7). Im 
mniejsza rezystancja RD, tym mniejszy jest wpływ prądu ΔIDCAV na napięcie u′DC1. Ograniczeniem na 
wartość rezystancji RD jest moc wydzielana w tych rezystorach – PRD = uDC1

2/RD.  
 

 
 
Rys. 6.11. Przyłączenie równoległych rezystorów rozpraszających energię w przypadku występowania 

nierównomiernego obciążenia prądowego kondensatorów obwodu pośredniczącego:  
a) schemat zastępczy, b) schemat rozłożony  

 

 ( ) ( )/ /
DC1 DCAV D RDC' 1 1t tu I R e U e− τ −= Δ − = Δ − τ  (6.7) 

gdzie: τ = RDCDC 
Dobór rezystancji RD przeprowadzany jest pod kątem strat mocy wydzielanych w rezystorach 

i czasu rozładowania kondensatorów obwodu pośredniczącego TRDC. Dopuszcza się straty mocy na 
poziomie kilku watów dla przekształtnika 10 kW, a czas rozładowania TRDC = 3τ ≈ 120 sekund 
(τ≈40 s).  

Dla takich założeń wartość rezystancji RD = τ/CDC = 40 s/4 mF = 10 kΩ, na której przy napięciu 
UDC = 190 V wydziela się moc PRD = (190 V)2/10 kΩ ≈ 3,6 W. Ustalona wartość napięcia ΔURDC 
wynikającego z działania różnicy prądu ΔIDCAV = 1 mA będzie równa ΔURDC ≈ 10 V (6.7). Widać 
zatem, że rezystory RD skutecznie ograniczają różnicę napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego 
do napięcia ΔURDC. Jednak różnica napięć kondensatorów na poziomie (10/190)·100 ≈ 5% może być 
zbyt duża dla zapewnienia poprawnej pracy przekształtnika, dlatego też proponuje się dodatkowy 
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sposób minimalizacji różnicy wartości średnich prądów bazujący na odpowiedniej modyfikacji 
sterowania przekształtnikiem kaskadowym. Sterowanie to zostało opisane w następnym punkcie.  

6.5.2. Stabilizacja napięć obwodu pośredniczącego DC przekształtnika kaskadowego  
za pomocą zmodyfikowanego sterowania przekształtnika AC-DC  

W przekształtnikach 2-poziomowych stabilizacji podlega jedno napięcie obwodu pośredniczącego 
[MZ4], [MZ6]. W n-poziomowym przekształtniku kaskadowym będącym przedmiotem niniejszej 
pracy stabilizacji podlega 3(n-1)/2 napięć obwodów pośredniczących (przy nieparzystej liczbie 
poziomów n). Napięcia te mają być równe. Metoda stabilizacji napięć obwodu pośredniczącego 
przekształtnika kaskadowego w niniejszej pracy jest istotnym rozwinięciem metody stabilizacji 
napięcia wykorzystywanej w przekształtniku 2-poziomowym z jednym kondensatorem obwodu 
pośredniczącego.  

W podrozdziale 6.2 wykazano, że ładowanie lub rozładowanie kondensatora obwodu pośredni-
czącego możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy w prądzie wyjściowym przekształtnika mostkowego iP 
występuje składowa o częstotliwości podstawowej harmonicznej, a jej kąt przesunięcia fazowego 
względem podstawowej harmonicznej napięcia uP wynosi φ ≠ -90º i φ ≠ 90º. Na rys. 6.2 przedstawio-
no wpływ głębokości modulacji i kąta φ na wartość średnią prądu kondensatora obwodu 
pośredniczącego IDCAV. Można z tego rysunku odczytać, że największa wartość średnia prądu 
kondensatora IDCAV występuje, gdy prąd wyjściowy IP jest przesunięty względem 1. harmonicznej 
napięcia UP o kąt φ = 0º lub φ = 180º. Te informacje są podstawą do syntezy strategii układu 
stabilizacji napięć obwodu pośredniczącego.  

W przekształtniku kaskadowym stabilizacja napięć obwodu pośredniczącego wymaga struktury 
wielowarstwowej. Stabilizacja nadrzędna realizuje utrzymanie wartości średniej arytmetycznej napięć 
kondensatorów obwodu pośredniczącego na stałym poziomie. Jest ona podobna do stabilizacji 
napięcia obwodu pośredniczącego w przekształtniku 2-poziomowym. Stabilizacja napięć obwodu 
pośredniczącego w przekształtniku kaskadowym wymaga zastosowania dodatkowych warstw 
stabilizacji. W pracy skupiono się na strukturze złożonej z dodatkowych dwu warstw. Są to warstwa 
stabilizacji zewnętrznej SZ i stabilizacji wewnętrznej SW – rys. 6.12. Warstwy te realizują stabilizację 
zadanej wartości napięcia każdego kondensatora obwodu pośredniczącego z osobna, np. 
uDC1A = ¼UDCzad. 

Warstwa stabilizacji nadrzędnej stabilizuje wartość średnią arytmetyczną napięć kondensatorów 
obwodu pośredniczącego według równania (6.8). Realizowane jest to w regulatorze REG1 – rys. 6.12.  
 

 ( )DC1A DC2A DC1B DC2B DC1C DC2C DC DCzad
1 1
6 4

u u u u u u U U+ + + + + = =
1
4

 (6.8) 

 
gdzie: UDC – znamionowa wartość szczytowa napięcia międzyfazowego przekształtnika. 

W przekształtniku kaskadowym napięcie to odtwarzane jest za pomocą sumy napięć 
kondensatorów obwodu pośredniczącego dwóch jego faz (np. dla idealnego przypadku 
(przy n = 5), UDC = 4UDC1, gdy uDC1A = uDC2A = uDC1B = uDC2B = uDC1C = uDC2C).  

 
Sygnał iDCd tego regulatora jest następnie sumowany z ujemną składową d prądu odbiornika iOd 

dając w rezultacie sygnał zadanego prądu w osi d prądu przekształtnika iPzadd. W dalszej kolejności 
sygnał ten jest podawany do wewnętrznej pętli regulacji prądu WPRP – rys. 7.24. W pętli WPRP 
wykorzystuje się ponadto cztery sygnały, są to: sygnał zadanej składowej q prądu iPzadq, sygnał 
mierzonego prądu przekształtnika iP, sygnał napięcia sieci uS oraz sygnał aktualnego napięcia 
przekształtnika uP. Wynikiem tego jest sygnał zadanego napięcia uP w układzie dq. Ulega on następnie 
przekształceniu do współrzędnych ABC w bloku dq→ABC.  
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Stabilizację wewnętrzną (SW na rys. 6.12) wyjaśnia się, wykorzystując rys. 6.13 – rys. 6.15. 
Celem stabilizacji wewnętrznej jest wyrównanie dwóch napięć kondensatorów jednej fazy, przy czym 
napięcia te nie muszą mieć w stanie wystabilizowania wartości znamionowej. Nazwa odzwierciedla 
to, że wyrównywanie napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego (wewnątrz jednej fazy 
przekształtnika) odbywa się bez udziału mocy czynnej pobieranej z sieci zasilającej (z zewnątrz 
przekształtnika), inaczej niż w [V3]. 

 
 
Rys. 6.12. Struktura sterowania 5-poziomowego przekształtnika kaskadowego zawierająca stabilizację 

nadrzędną UDC – REG1, zewnętrzną SZ, wewnętrzną SW wraz z wewnętrzną  
pętlą regulacji prądu WPRP  

 
Stabilizację zewnętrzną (SZ na rys. 6.12) wyjaśnia się na podstawie rys. 6.16 – rys. 6.19. Celem 

stabilizacji zewnętrznej jest doprowadzenie sumy napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego 
każdej z faz do wartości zadanej, np. uDC1A+uDC2A = ½UDCzad. W tej stabilizacji wyrównywanie napięć 
odbywa się przy udziale mocy czynnej przekazywanej pomiędzy danymi fazami przekształtnika bez 
udziału mocy czynnej pobieranej lub oddawanej do sieci zasilającej lub przy niewielkim udziale.  

Wynikiem działania warstwy nadrzędnej, warstwy stabilizacji wewnętrznej oraz zewnętrznej jest 
to, że wszystkie napięcia kondensatorów mają te same wartości i są one znamionowe.  
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Stabilizacja wewnętrzna napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego  

Stabilizacja wewnętrzna napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego zaczyna funkcjonować 
w każdej fazie przekształtnika AC-DC oddzielnie, gdy napięcia kondensatorów danej fazy różnią się 
między sobą uDC1-uDC2 ≠ 0.  

Stabilizacja wewnętrzna została opisana za pomocą rys. 6.12, 6.13 – 6.15. Posługując się rys. 6.13 
i rys. 6.14 wyróżnia się dwa możliwe przypadki napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego, 
kiedy napięcia uDC1 = uDC2 i uDC1 ≠ uDC2, przy czym analizuje się przypadek uDC1 < uDC2, a przypadek 
uDC1 > uDC2 uważa się za podobny do uDC1 < uDC2. Wykresy z rys. 6.13 i 6.14 mogą dotyczyć każdej 
z faz oddzielnie, z uwagi na rozczłonkowaną budowę przekształtnika kaskadowego. Analizuje się 
przypadek, gdy nie ma odbiornika chronionego, co nie zmienia ogólności rozważań. Prąd przekształt-
nika IP w niniejszej analizie jest bierny i jest to spowodowane założeniem analizowania działania 
stabilizacji wewnętrznej przy braku udziału mocy czynnej pobieranej/oddawanej z/do sieci zasilającej. 
Przypadek ten nie wyklucza możliwości działania stabilizacji wewnętrznej przy innych kątach 
przesunięcia fazowego φ prądu przekształtnika.  

 

 
 
Rys. 6.13. Wektory napięć przekształtników mostkowych w sytuacji gdy uDC1 = uDC2 – wektor stabilizujący 

U’Pst = 0 
 

 
 

Rys. 6.14. Działanie układu stabilizacji wewnętrznej w przypadku gdy napięcia kondensatorów uDC1 < uDC2:  
a) początek działania stabilizacji, b) działanie (poprzez wygenerowany wektor U’Pst),  
c) po zakończeniu stabilizacji wewnętrznej 
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W pierwszym przypadku (rys. 6.13), kiedy uDC1 = uDC2, wektory napięć wyjściowych UP1, UP2 są 
równe (są współfazowe o takich samych amplitudach |UP1| = |UP2|) i jest to wynik działania układu 
stabilizacji napięć obwodu pośredniczącego. Zachodzi równość UP = UP1+UP2. Ten stan ma miejsce, 
gdy napięcia DC są równe, uDC1 = uDC2 = ¼UDCzad (nie działa układ stabilizacji zewnętrznej) oraz 
głębokości modulacji obu przekształtników są takie same ma1 = ma2. Rysunek ten można potraktować 
jako ilustrację przykładu, gdzie UP = 0,625(UP1max+UP2max), a głębokości modulacji obu przekształtni-
ków ma1 = ma2 = 0,625mamax.  

Działanie układu stabilizacji wewnętrznej omawia się, zakładając, że stabilizacja daje zerowy 
sygnał S”Mst = 0 (rys. 6.12), co jest spowodowane tym, że sumaryczne napięcia kondensatorów 
wszystkich faz są takie same (uDC1A+uDC2A = uDC1B+uDC2B = uDC1C+uDC2C = ½UDCzad). Wykres 
wektorowy z rys. 6.14.a obowiązuje przy uDC1 < uDC2 i jest to początkowa sytuacja, gdy napięcia uDC1 
i uDC2 są nierówne, a układ stabilizacji wewnętrznej jeszcze nie zaczął działać tzn. sygnał S’Mst = 0. 
Wektory napięć wyjściowych obu przekształtników są sobie równe UP1 = UP2 i jest to spowodowane 
odpowiednią obróbką sygnału uPzad w bloku normalizacji, modulatorze ModAC i przekształtniku AC-
DC. Obszar możliwych wektorów napięć UP1 i UP2 przy maksymalnych głębokościach modulacji 
mamax i określonych uDC1 < uDC2 ulega przesunięciu w dół. W przykładzie tym założono, że napięcia 
DC zmieniają się o (1/16)UDCzad, co sprawia, że głębokości modulacji ma obu przekształtników są 
różne i wynoszą odpowiednio ma1 = 0,71mamax, ma2 = 0,55mamax.  

Na rys. 6.14.b przedstawia się układ stabilizacji wewnętrznej w trakcie działania. Generowany 
jest wektor U’PSt, wyrażany sygnałem S’Mst, który powstaje w układzie stabilizacji wewnętrznej SW 
zilustrowanym dla fazy A (rys. 6.12). Obliczana jest tam różnica napięć uDC1A-uDC2A wzmocniona 
w k’PSt i wymnożona przez sygnał sin(ωt-φ). Sygnał sin(ωt-φ) zapewnia współfazowość wektora U’Pst 
z wektorem prądu przekształtnika IP. Wytworzony w ten sposób wektor stabilizujący U’Pst jest 
odpowiednio odejmowany/dodawany do wektorów napięć UP1 i UP2. Odpowiada to odjęciu i dodaniu 
sygnału S’Mst tak, że powstają sygnały SM1A i SM2A. Przekształcone są one następnie w modulatorze 
i przekształtnikach mostkowych, powodując generację prądów kondensatorów CDC stabilizujących ich 
napięcia. W tym przypadku wartość średnia prądu kondensatora CDC1A jest dodatnia, a kondensatora 
CDC2A jest ujemna i powoduje tym samym zmianę ich napięć w kierunku wyrównania. Kończy to 
proces stabilizacji napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego DC. Układ wraca do stanu, gdy 
uDC1 = uDC2 – rys. 6.14.c.  
Wymiana energii pomiędzy kondensatorami CDC1A i CDC2A odbywa się przy niezmienionym prądzie 
obwodu uS-LAC-uP i przy zmieniających się napięciach u’P1 = uP1-u’Pst oraz u’P2 = uP2+u’Pst. Zostało to 
zilustrowane za pomocą schematu na rys. 6.15. W ostatniej chwili działania układu stabilizacji 
napięcie u’Pst = 0, a u’P1 = u’P2 = uP1 = uP2. 
 

 
 
Rys. 6.15. Działanie układu stabilizacji wewnętrznej bazujące na wektorze napięcia U’Pst – jedna faza 
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Stabilizacja zewnętrzna napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego  

Stabilizacja zewnętrzna napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego zaczyna funkcjonować, 
gdy suma napięć kondensatorów każdej fazy różni się od wartości napięcia zadanego 
uDC1+uDC2 ≠ ½UDCzad, przy czym napięcia obu kondensatorów danej fazy są sobie równe uDC1 = uDC2.  

Stabilizacja zewnętrzna została opisana za pomocą rys. 6.12, 6.16 – 6.19. Bazuje ona na wektorze 
napięcia składowej zerowej U”Pst, który nie zaburza symetrii napięć trójfazowych uP, a zatem 
i symetrii prądów trójfazowych iP. Objaśnienie stabilizacji zewnętrznej napięć kondensatorów obwodu 
pośredniczącego DC przeprowadza się, zakładając, że stabilizacja nadrzędna UDC zapewnia stałość 
sumy napięć wszystkich kondensatorów CDC. Zakłada się również, że nie ma odbiornika chronionego. 
Zgodnie z założeniami przekształtnik AC-DC jest połączony w gwiazdę bez przewodu zerowego. 
Trzeba dodać, że rozważania w dalszej części mają charakter ogólny.  

Funkcjonowanie stabilizacji zewnętrznej wymaga określenia mocy czynnych związanych 
z wektorem stabilizującym U”Pst składowej zerowej – rys. 6.16. Przykładowo, jako dodatnią moc 
czynną PA rozumie się moc odbieraną przez fazę A przekształtnika, a moc ta jest wydawana przez 
źródła U”Pst pozostałych faz. W przypadku gdy moc PA ma wartość ujemną, faza A przekształtnika 
wydaje moc do pozostałych faz. Moc PA odpowiada mocy ładowania lub rozładowania kondensato-
rów tej fazy.  

Wektor U”Pst może znajdować się w dowolnym położeniu na płaszczyźnie UPA, UPB, UPC. Płasz-
czyznę tę dzieli się na sześć różnych obszarów (I-VI), w których może być położony wektor U”Pst  
i w których moce czynne poszczególnych faz PA, PB i PC mają różne znaki. Moce te są obliczane jako 
iloczyny skalarne wektorów IPA, IPB i IPC i wektora U”Pst.  

Istnienie jedynie sześciu obszarów związane jest z faktem, że przekształtnik jest podłączony do 
sieci trójprzewodowej i nie są możliwe dwa przypadki, gdy IPA+IPB+IPC ≠ 0. Położenie tych obszarów 
jest wynikiem założenia, że prądy fazowe są prądami biernymi, np. φ = 90º. W takim przypadku nie 
odbywa się przesył mocy czynnej między siecią (źródłem US), a przekształtnikiem (źródłem UP). 

 

 
 

Rys. 6.16. Wymiana energii (mocy czynnej PA, PB, PC) w układzie trójfazowym przy istnieniu stabilizującego 
wektora napięcia składowej zerowej U”Pst. W prezentowanym przykładzie wektor U”Pst przekazuje 
moc czynną z fazy B do faz A i C 

 
Wytwarzanie wektora stabilizującego składowej kolejności zerowej U”Pst opisuje się na podstawie 

rys. 6.17. Wektor ten jest sumą geometryczną fazowych wektorów U”Pst = U”PAst+U”PBst+U”PCst, 
których amplitudy są proporcjonalne do odpowiednich odchyłek napięcia kondensatorów danej fazy – 
ΔuDCA, ΔuDCB, ΔuDCC. Odchyłką napięcia DC dla danej fazy jest różnica napięcia zadanego i obu 
napięć kondensatorów w obwodzie pośredniczącym danej fazy, tj. ΔuDC = ½UDCzad-(uDC1+uDC2). 
Amplituda wektorów składowych wektora U”Pst określona jest na podstawie odchyłek napięcia DC 
przemnożonych przez współczynnik wzmocnienia układu stabilizacji zewnętrznej k”Pst, tj. 
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|U”PAst| = k”PstΔuDCA. Wektory składowe U”PAst, U”PBst, U”PCst są współfazowe z prądem przekształtni-
ka iPA, iPB i iPC, przy czym w niniejszym przykładzie omawiającym działanie układu stabilizacji 
zewnętrznej przyjęto, że prąd przekształtnika jest prądem biernym indukcyjnym. Na rys. 6.17 
przedstawiono sposób wytwarzania wektora stabilizującego składowej kolejności zerowej U”Pst.  

Posługując się rys. 6.17, można wykazać, że położenie wektora stabilizującego U”Pst jest zawsze 
w takim obszarze, w którym znajduje się odchyłka napięcia ΔuDC o największej amplitudzie 
(w I obszarze jest to dodatnia odchyłka ΔuDCA, w II obszarze jest to ujemna ΔuDCC itd.).  

Układ stabilizacji zewnętrznej realizujący wektor stabilizujący składowej zerowej kolejności U”Pst 
przedstawiono na rys. 6.18. Układ ten jest regulatorem proporcjonalnym typu P.  
 

 
 

Rys. 6.17. Konstrukcja stabilizującego wektora napięcia U”Pst we wszystkich 6 obszarach dla stosunku amplitud 
wektorów odchyłek 1:2/3:1/3 
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Rys. 6.18. Układ stabilizacji zewnętrznej napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego wytwarzający wektor 
napięcia U”Pst 
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Wymiana energii pomiędzy kondensatorami obwodu pośredniczącego poszczególnych faz 
odbywa się przy niezmienionym prądzie trójfazowego obwodu uS-LAC-uP i przy zmieniających się 
napięciach u”PA = uPA+u”Pst, u”PB = uPB+u”Pst oraz u”PC = uPC+u”Pst. Zostało to zilustrowane za pomocą 
schematu na rys. 6.19. W ostatniej chwili działania układu stabilizacji zewnętrznej napięcie u”Pst = 0, 
a u”PA = uPA, u”PB = uPB, u”PC = uPC. 

 

 
 
Rys. 6.19. Działanie układu stabilizacji zewnętrznej bazujące na wektorze napięcia będącym składową zerowej 

kolejności faz U”Pst 

Działanie stabilizacji wewnętrznej i zewnętrznej napięć kondensatorów obwodu 
pośredniczącego  

Działanie układu stabilizacji wewnętrznej i zewnętrznej napięć kondensatorów obwodu pośredni-
czącego prezentuje się na rys. 6.20 na przykładzie wszystkich sześciu napięć kondensatorów obwodu 
pośredniczącego przekształtnika kaskadowego. Współczynniki wzmocnienia obu regulatorów 
proporcjonalnych dobiera się na poziomie k’Pst = 0,02 oraz k”Pst = 0,01. Takie założenie powoduje, że 
regulator stabilizacji wewnętrznej jest szybszy od regulatora stabilizacji zewnętrznej. Dla poprawienia 
czytelności przebiegów napięć wyeliminowano z nich składową zmienną o częstotliwości 100 Hz.  

Na rys. 6.20.a przedstawiono przypadek pracy przekształtnika kaskadowego z działającą jedynie 
stabilizacją nadrzędną napięć UDC. Można zauważyć brak istotnych zmian napięcia w kierunku ich 
wyrównania. W następnych przypadkach stabilizacja nadrzędna zawsze jest uruchomiona. Na 
rys. 6.20.b zilustrowano przypadek, w którym działa układ stabilizacji wewnętrznej. Można zauważyć, 
że dwa napięcia kondensatorów jednej fazy zostają wyrównane w czasie kilkudziesięciu milisekund. 
Kolejny rys. 6.20.c prezentuje przypadek działania jedynie stabilizacji zewnętrznej wyrównującej 
napięcia kondensatorów w poszczególnych fazach. Ostatni przypadek (rys. 6.20.d) pokazuje 
współdziałanie wszystkich układów stabilizacji (nadrzędna+wewnętrzna+zewnętrzna) podczas pracy 
znamionowej przekształtnika AC-DC. Można uznać, że czas potrzebny na wyrównanie napięć 
kondensatorów różniących się na poziomie +/- 10 V przy pojemnościach kondensatorów CDC = 4 mF 
wynosi ok. 0,15 sekundy. Takie działanie układu stabilizacji uważa się za poprawne.  

Badanie stabilności metod stabilizacji wewnętrznej i zewnętrznej za pomocą funkcji 
Lapunowa 

Dowód na to, czy przedstawione powyżej metody stabilizacji napięć na kondensatorach obwodu 
pośredniczącego są stabilne można wykonać za pomocą bezpośredniej metody Lapunowa [K1]. 
Metoda ta bazuje na dodatnio określonej funkcji Lapunowa V, która najczęściej reprezentuje energię 
badanego układu dynamicznego (energię w kondensatorach obwodu pośredniczącego i dławikach 
sieciowych). Po odpowiednim zdefiniowaniu funkcji Lapunowa sprawdzane są warunki czy funkcja ta 
jest stabilna asymptotycznie, tj. czy V(0) = 0, V(x) > 0 dla x ≠ 0 oraz V  < 0, gdzie & .V dV dt=&  
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Rys. 6.20 Działanie układów stabilizacji na przykładzie napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego: 

 a) bez układów stabilizacji, b) z działaniem układu stabilizacji wewnętrznej, c) z działaniem układu 
stabilizacji zewnętrznej, d) z działaniem obu układów stabilizacji wewnętrznej i zewnętrznej 

 
Aby określić funkcję Lapunowa dla stabilizacji wewnętrznej napięć kondensatorów, analizuje się 

jednofazowy przekształtnik mostkowy (rys. 6.1) podłączony do sieci zasilającej o napięciu fazowym 
uS poprzez dławik sieciowy LAC, którego prąd wyjściowy iP jest ustalonym prądem biernym 
o amplitudzie Im, dalej oznaczanym jako i*

P. Dla takiego układu można zapisać równania stanu (6.9): 
 

 
P

AC S PA0 S M DC1

DC1
DC M P

diL u u u S u
dt

duC S i
dt

⎧ = − = −⎪⎪
⎨
⎪ =
⎪⎩

 (6.9) 

 
Równania (6.9) stanowią całkowity opis przekształtnika mostkowego podłączonego do sieci 

zasilającej przez dławik LAC. Równania (6.9) rozdziela się na część opisującą stan ustalony (przebiegi 
prądu i sygnału modulującego SM dla tego stanu są sinusoidalne, a napięcie uDC1 ma składową stałą 
równą UDC1 i składową zmienną o częstotliwości wyższych harmonicznych jak na rys. 6.3 – rys. 6.5 

, przy czym UDC1+  = U*
DC1) i stan nieustalony (zakłóceniowy). Zmienne stanu zapisuje się 

w postaci (6.10), gdzie x1 i x2 są to odpowiednio składowa zakłóceniowa prądu wyjściowego i napięcia 
obwodu pośredniczącego.  

DCu% DC1u%

 
  (6.10) * *

P 1 P DC1 2 DC1;i x i u x U= + = +
 

a)        b) 
 

 uDC1A uDC1A  
 

 uDC2A uDC2A 

 

 
 uDC1B uDC1B  
 

 uDC2B uDC2B 
 

 uDC1C uDC1C  
 
 

 uDC2C uDC2C 

 

 

 

 
 
c)        d) 
 
 

 uDC1A uDC1A  
 

 uDC2A uDC2A 

 
 

 uDC1B uDC1B  
 

 uDC2B uDC2B 
 

 uDC1C uDC1C  
 
 

 uDC2C uDC2C 
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Sygnał modulujący SM zapisuje się w postaci sumy składnika ustalonego S*
M oraz składnika 

stabilizującego Ms%  (przeciwdziałającego zakłóceniu). Po uwzględnieniu (6.10) wzory (6.9) zapisuje 
się jako (6.11).  

 

 
( )( )

( )( )

P

M

M P

*
* *1

AC S M 2 DC1

*
* *DC12

DC M 1

didxL u S s x
dt dt

dUdxC S s x
dt dt

⎧ ⎛ ⎞
+ = − + +⎪ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎨

⎛ ⎞⎪
+ = + +⎜ ⎟⎪

⎝ ⎠⎩

%

%

U

i

 (6.11) 

 
Dla stanu ustalonego obowiązują następujące równania stanu (6.12). 
 

 
P

M

M P

*
* *

AC S DC1

*
* *DC1

DC

di
L u S U

dt
dUC S i

dt

⎧
= −⎪⎪

⎨
⎪ =⎪⎩

 (6.12) 

 
Po wyeliminowaniu równań (6.12) ze wzoru (6.11) uzyskuje się równania stanu przedstawiające 

zakłócenie (6.13). 
 

  (6.13) M

M P

* *
AC 1 2 M 2 M DC1

*
DC 2 1 M 1 M

L x S x s x s U

C x S x s x s i

⎧ = − − −⎪
⎨

= + +⎪⎩

& % %

& % % *

 
Wzory (6.13) służą do wyznaczenia funkcji Lapunowa, która określa warunki sterowania, tak aby 

cały układ był stabilny. Jako funkcję Lapunowa V, spełniającą warunki V(0) = 0, V(x) > 0 i ( ) 0V x ≤& , 
często wybiera się całkowitą energię analizowanego układu [H10] lub jedynie część energii związanej 
z zakłóceniem [K1]. W pracy stosuje się drugą metodę. Funkcję Lapunowa określa się jako (6.14). 

 

 ( ) 2 2
AC 1 DC 2

1 1 0
2 2

V L x C x= +x >

≤

 (6.14) 

 
Dodatkowym założeniem, jakie można tutaj wykonać jest zerowanie się zmiennej x1 spowodowa-

ne tym, że wektor stabilizujący U’Pst (w stabilizacji wewnętrznej) w jednym przekształtniku 
mostkowym kompensowany jest wektorem o przeciwnym znaku i wypadkowo nie wpływa na zmianę 
napięcia dławika, skąd można przyjąć, że x1 = 0. Pochodna po czasie funkcji Lapunowa będzie zatem 
określona wzorem (6.15).  

 
  (6.15) ( ) AC 1 1 DC 2 2 DC 2 2 0V L x x C x x C x x= + =& & & &x
 

Uwzględniając (6.13) i (6.10), można zapisać (6.15) w postaci (6.16).  
 
 ( )( ) ( )

M P P

* * * * *
DC 2 2 1 M 1 M DC1 DC1 M DC1 DC1 0C x x S x s x s i u U s i u U= + + − = − ≤& % % %  (6.16) 

 
Z powyszego wynika, że aby była spełniona nierówność (6.16), składowa stabilizująca sygnału 

modulującego Ms%  powinna spełniać warunek (6.17).  
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 ( )
P

* *
M DC1 DC1 ; dla 0s ki u U k= −% <  (6.17) 

 
Można zauważyć, że (6.17) opisuje wektory stabilizujące, które są współfazowe z prądem 

wyjściowym przekształtnika o znaku przeciwnym do znaku różnicy napięć uDC1-UDC1zad. Współczyn-
nik k odpowiada współczynnikowi proporcjonalnemu regulatora stabilizacji wewnętrznej -k’Pst 
(z uwagi na zmianę kolejności wyrazów w różnicy napięć definiowanej dla regulatora proporcjonalne-
go).  

Analogiczne wyprowadzenie warunku na składową stabilizującą można wyprowadzić dla 
stabilizacji zewnętrznej. Założenie x1 = 0 jest tam również prawdziwe z uwagi na to, że wytworzenie 
w tej stabilizacji wektora składowej zerowej nie powoduje zmiany w rozpływie prądu.  

Wartości współczynników k’Pst i k”Pst decydują o szybkości regulatorów, a ich zróżnicowanie 
decyduje o hierarchiczności regulatorów. W pracy przyjęto, że regulator stabilizacji wewnętrznej jest 
szybszy niż regulator stabilizacji zewnętrznej (k’Pst > k”Pst), mimo że możliwa jest sytuacja odwrotna.  

6.6. Podsumowanie 
W niniejszym rozdziale przedstawiono zagadnienie stabilizacji napięć w przekształtniku kaska-

dowym. Na początku zaprezentowano wpływ prądu wyjściowego iP i sygnału modulującego SM na 
napięcie kondensatorów obwodu pośredniczącego. Wynika stąd, że w przekształtniku kaskadowym 
podłączonym do sieci zasilającej przez dławiki sieciowe LAC ładowanie lub rozładowanie kondensato-
rów możliwe jest tylko przy współudziale sinusoidalnego sygnału modulującego SM i sinusoidalnego 
prądu wyjściowego o częstotliwości podstawowej harmonicznej.  

W rozdziale prezentuje się także wpływ przesunięć fazowych sygnałów nośnych w zastosowanej 
metodzie modulacji z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo. Z analizy tej wynika, że występują 
niewielkie różnice w prądach kondensatorów obwodu pośredniczącego. Mimo że różnice te są 
niewielkie, to mogą one powodować już w czasie kilku sekund zmiany w napięciach kondensatorów 
na poziomie kilku woltów.  

Kolejnym prezentowanym tutaj zagadnieniem jest wpływ zróżnicowania pojemności kondensato-
rów obwodu pośredniczącego na ich napięcia przy uwzględnieniu równomiernego obciążenia 
prądowego. Z analizy tej wynika, że napięcia kondensatorów będą się różniły, a różnice są funkcją 
odchyłki pojemności tych kondensatorów. 

Następnym omawianym w rozdziale zagadnieniem jest stabilizacja napięć kondensatorów 
obwodu pośredniczącego w przekształtniku kaskadowym. Omawia się najpierw wpływ podłączenia 
do kondensatorów równoległych rezystorów, które spełniają dodatkowo funkcję bezpiecznego 
rozładowania obwodu pośredniczącego. Napięcia na kondensatorach w przypadku wystąpienia 
nierównomierności w rozpływie prądów kondensatorów ustabilizują się na takich poziomach, że 
różnica tych napięć będzie ograniczona.  

Ostatnim i najważniejszym punktem tego rozdziału jest prezentacja dwóch metod stabilizacji 
napięć na kondensatorach obwodu pośredniczącego. Stabilizowane są napięcia kondensatorów 
wewnątrz jednej fazy (stabilizacja wewnętrzna) oraz pomiędzy fazami przekształtnika trójfazowego 
(stabilizacja zewnętrzna). Do realizacji obu metod stabilizacji konieczny jest przepływ prądu biernego 
przekształtnika, jako który, może zostać użyty aktualnie realizowany prąd przez kondycjoner. 
W przypadku gdy kondycjoner nie realizuje takiego prądu np. w TKMB, wówczas konieczne jest 
wytworzenie niewielkiego prądu biernego, który z odpowiednio realizowanym napięciami 
wyjściowymi przekształtników służy do stabilizacji napięć na kondensatorach obwodu pośredniczące-
go. W metodzie wewnętrznej realizuje się w obrębie każdej fazy dwa współfazowe z wektorem prądu 
wektory napięcia, które są przeciwnie do siebie skierowane. Amplituda tych wektorów napięć jest 
proporcjonalna do istniejącej odchyłki w napięciach obu kondensatorów. W metodzie zewnętrznej 
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realizuje się za pomocą poszczególnych faz przekształtnika wektor zerowej kolejności faz, który 
współdziała z prądem biernym i przekazuje energię pomiędzy fazami przekształtnika. W pracy 
wykazano skuteczność obu metod stabilizacji napięć, wykorzystując teorię stabilności Lapunowa.  
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7. Kondycjoner laboratoryjny z 5-poziomowym 
przekształtnikiem kaskadowym  

7.1. Wprowadzenie 
W niniejszym rozdziale zaprezentowano kondycjoner laboratoryjny z 5-poziomowym prze-

kształtnikiem kaskadowym współpracujący z zasobnikiem superkondensatorowym. Wyniki badań 
kondycjonera laboratoryjnego zostały przedstawione w rozdziale 8. W pracy przyjęto, że moc 
znamionowa kondycjonera laboratoryjnego wynosi Sn = 10 kVA, a kondycjoner laboratoryjny jest 
modelem urządzeń stosowanych w przemyśle. 

Dotychczasowa analiza właściwości przekształtników wielopoziomowych wykazała, że prze-
kształtniki kaskadowe pod względem strat mocy niewiele się różnią od przekształtników 
z kondensatorami poziomującymi i mają o kilka procent większe straty mocy niż przekształtniki 
z diodami poziomującymi. Przekształtniki kaskadowe (podobnie jak przekształtniki z kondensatorami 
poziomującymi) nie wymagają stosowania dodatkowych układów wyrównujących napięcia na 
kondensatorach obwodów pośredniczących. Ważnym atutem przekształtników kaskadowych jest to, 
że ich budowa jest modułowa, a napięcia znamionowe poszczególnych modułów są niższe niż 
napięcie sieci, do której wpięty jest kondycjoner. Dodatkowo zasobnik superkondensatorowy można 
rozczłonkować, przez co przekształtnik kaskadowy dobrze nadaje się do współpracy z tego typu 
zasobnikiem. Te zalety sprawiły, że do budowy kondycjonera wybrano 5-poziomowy przekształtnik 
kaskadowy. W niniejszym rozdziale omawia się dobór poszczególnych parametrów kondycjonera  
z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym. 

7.2. Obwody główne kondycjonera laboratoryjnego  
z przekształtnikiem kaskadowym 

Stanowisko badawcze kondycjonera laboratoryjnego bazuje na 5-poziomowym przekształtniku 
kaskadowym z rozczłonkowanym zasobnikiem superkondensatorowym składającym się z 6 części. 
Stanowisko zostało wykonane według schematu jak na rys. 7.1.  

 

 
 

Rys. 7.1. Schemat obwodów głównych kondycjonera laboratoryjnego z 5-poziomowym przekształtnikiem 
kaskadowym i zasobnikiem superkondensatorowym 
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Rys. 7.2. Schemat podłączenia kondycjonera laboratoryjnego do sieci zasilającej 
 
Schemat obwodu elektrycznego przyłączenia kondycjonera laboratoryjnego do sieci zasilającej 

został przedstawiony na rys. 7.2. Wyróżnić można na nim: 
- 3-fazowy wyłącznik tyrystorowy służący do odłączenia odbiornika chronionego i kondycjonera 

od sieci zasilającej w trybie TEZ, 
- rezystory rozruchowe Rroz służące do wstępnego ładowania kondensatorów obwodów 

pośredniczących CDC (rozruch kondycjonera energii elektrycznej), 
- styczniki realizujące funkcje łączeniowe. 

Do budowy kondycjonera laboratoryjnego, pokazanego na rys. 7.3, użyto następujących elemen-
tów:  
- 18 modułów IGBT typu SKM75GB123 (Semikron) o parametrach 75 A i 1200 V [MF2], 
- 18 drajwerów firmy ENEL,  
- sterownika wykonanego na bazie mikrokontrolera sygnałowego TMS320F2808 [MF11], [MF12] 

(Texas Instruments) i układu programowalnego ispMACH4256V (Lattice), 
- 72 łączy światłowodowych HFBR X521 (Agilent), 
- 6 kondensatorów obwodu pośredniczącego 2x2,2 mF, 450 V, 
- 6 polipropylenowych kondensatorów niskoimpedancyjnych 2x1 μF, 1000 V, 
- 3 dławiki ED1W-1,0/35; IP00 firmy Elhand, 
- 6 dławików wykonanych z 70 zwojów nawiniętych na rdzeniach T600-26 LDC = 1 mH|30 A, 
- zasobnika superkondensatorowego rozczłonkowanego na 6 części składających się z 8 modułów 

BMOD0058 E0015 B1 o pojemności 58 F i napięciu znamionowym 15 V [MF8], 
- 3 rezystorów rozruchowych 50 W, Rroz = 47 Ω, 
- 3 wentylatorów P = 21 W. 
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Rys. 7.3. Kondycjoner laboratoryjny (wysokość 1 m, głębokość 1 m, szerokość 0,7 m)  

7.2.1. Parametry zasobnika superkondensatorowego  

Podstawowymi parametrami zasobnika superkondensatorowego, cechującymi go pod względem 
energetycznym, są: 
- energia maksymalna Emax – energia magazynowana przy napięciu znamionowym zasobnika, 
- napięcie znamionowe zasobnika USCZn, 
- moc znamionowa zasobnika PSCZn, 
- prąd znamionowy zasobnika ISCZn.  

Innym charakterystycznym dla zasobnika superkondensatorowego parametrem jest jego pojem-
ność CSCZ. Pojemność CSCZ może być określona na podstawie wcześniej podanych parametrów.  

W pracy przyjęto następujące założenia dotyczące zasobnika superkondensatorowego: 
- Energia maksymalna Emax ≥ 50 kJ. Taka wartość energii maksymalnej zapewnia zasilanie 

odbiornika chronionego o mocy czynnej odpowiadającej mocy znamionowej kondycjonera przez 
3 sekundy (typowe zapady napięcia trwają do 3 sekund). 

- Napięcie znamionowe zasobnika USCZn jest zależne od napięcia obwodu pośredniczącego 
przekształtnika AC-DC, jednak nie może być od niego większe. To założenie wynika z tego, że 
do współpracy zasobnika z obwodem pośredniczącym najprostsze jest użycie dwukierunkowego 
przekształtnika DC-DC o niższym napięciu po stronie zasobnika [MZ2]. Takie rozwiązanie 
pozwala zmniejszyć koszty budowy przekształtnika DC-DC (jeden dławik LDC i dwa tranzystory). 
Jak wykazano w dodatku D.1, napięcie obwodu pośredniczącego DC powinno być takie, aby 
wytworzone napięcie przekształtnika AC-DC po stronie sieci było większe od jej napięcia uS – 
mówi o tym współczynnik napięcia δU. W pracy przyjęto, że współczynnik napięcia δU = 1,33, co 
sprawia, że napięcie pojedynczego obwodu pośredniczącego DC jest równe UDC ≈ 750V.  
W rozdziale 3. wykazano, że w 5-poziomowym przekształtniku kaskadowym, gdzie obwód 
pośredniczący jest rozczłonkowany na sześć części, napięcie na pojedynczym kondensatorze 
obwodu pośredniczącego (przekształtnika mostkowego) wynosi UDC1 = ¼UDC = 190 V. W przy-
padku 5-poziomowego przekształtnika kaskadowego można mówić zatem o obwodzie pośredni-
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czącym o napięciu sześć razy większym niż napięcie obwodu pośredniczącego pojedynczego 
przekształtnika mostkowego, tj: 6×190 V = 1140 V. W niniejszym punkcie analizuje się przypad-
ki, kiedy napięcie znamionowe zasobnika jest mniejsze od napięcia obwodu pośredniczącego i są 
to przypadki USCZn = 300 V i USCZn = 700 V. 

- Moc znamionowa zasobnika jest równa mocy znamionowej kondycjonera, czyli PSCZn = 10 kW.  
- Prąd znamionowy ISCZn jest to największa wartość średnia prądu ciągłego, na jaką został 

zbudowany zasobnik.  
Wyznaczenie wartości prądu znamionowego zasobnika ISCZn i jego napięcia znamionowego USCZn 

przeprowadza się w dalszej części tego punktu.  
Najbardziej krytycznym stanem pracy kondycjonera dla zasobnika superkondensatorowego jest 

rozładowanie zasobnika przy maksymalnej mocy PSCZn w TEZ (trybie eliminacji zapadów). Przy 
rozładowaniu energia zasobnika przekazywana jest do chronionego odbiornika poprzez przekształtnik 
DC-DC i wielopoziomowy przekształtnik AC-DC. Ładowanie zasobnika może się odbywać ze 
zmniejszoną mocą, dlatego proces rozładowania zasobnika stałą mocą PSCZn jest stanem pracy, dla 
którego dobiera się parametry zasobnika, takie jak napięcie znamionowe zasobnika USCZn i prąd 
znamionowy zasobnika ISCZn.  

Dla procesu rozładowania zasobnika ze stałą mocą PSCZ i maksymalnej wartości energii zasobnika 
w chwili rozpoczęcia tego procesu energia zasobnika eSCZ w funkcji czasu zmienia się liniowo, 
zgodnie z zależnością (7.1) [MZ8].  

 
 SCZ max SCZne E P t= −  (7.1) 

 
gdzie: 21

2max SCZ SCZn.E C U=  
Ze wzoru na energię gromadzoną w zasobniku superkondensatorowym (7.2) można wyznaczyć 

napięcie zasobnika podczas procesu rozładowania (7.3).  
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Dla tego stanu pracy prąd zasobnika iSCZ, opisywany wzorem (7.4), będzie się zwiększał, tak jak 

to pokazano na rys. 7.4. Na rysunku tym przedstawiono również przebiegi napięcia uSCZ i energii 
zasobnika eSCZ sparametryzowane względem energii Emax. Przebiegi te zostały przedstawione bez 
uwzględnienia składowych zmiennych o częstotliwości przełączania przekształtnika DC-DC. 
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Zgodnie z założeniami przedstawionymi poprzednio, projektowanie zasobnika polega na określe-

niu trzech jego podstawowych parametrów – energii maksymalnej Emax, prądu znamionowego ISCZn 
i napięcia znamionowego USCZn. Na rys. 7.4 przedstawiono przebiegi napięć i prądów dla Emax = 50, 
100, 150, 200, 250 i 300 kJ. Analizuje się dwa napięcia znamionowe zasobnika USCZn = 300 V 
i USCZn = 700 V (pierwsze dla przekształtnika z pojedynczym obwodem pośredniczącym, a drugie dla 
obwodu rozczłonkowanego). Dla tak ustalonych napięć wyznaczono wartości pojemności zasobnika 
CSCZ i wartości pojemności pojedynczych superkondensatorów CSCn, z których zbudowany jest 
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zasobnik. Napięcie znamionowe pojedynczego kondensatora równe jest 2,5 V, a jego napięcie robocze 
ok. 2 V. Są to typowe wartości napięć produkowanych obecnie superkondensatorów.  

Z przedstawionych na rys. 7.4 przebiegów można wywnioskować, że: 
- Im większa energia maksymalna zasobnika Emax, tym dłuższy czas trwania procesu rozładowania 

– rys. 7.4.a. 
- Im większe napięcie znamionowe zasobnika przy stałej energii maksymalnej zasobnika Emax, tym 

mniejsza wartość początkowego prądu zasobnika ISCZ1, a zasobnik buduje się z większej liczby 
szeregowo łączonych (i równolegle, jeżeli jest taka potrzeba) superkondensatorów o niższych 
pojemnościach – rys. 7.4.b. 

- W miarę rozładowywania zasobnika zmniejsza się jego napięcie uSCZ, a zwiększa się prąd iSCZ. 
Przekształcając wzory (7.1)-(7.4) uzyskuje się ogólną zależność (7.5) na prąd odniesiony do prądu 
początkowego ISCZ1 (ISCZ1 = PSCZn/USCZn) w funkcji energii zasobnika eSCZ odniesionej do Emax – 
rys. 7.5.  

 

 SCZ

SCZSCZ1
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1i
eI
E

=  (7.5) 

 

 
 
Rys. 7.4. Proces rozładowania zasobnika superkondensatorowego stałą mocą PSCZn = 10 kW: a) przebiegi 

energii zasobnika dla różnych wartości energii maksymalnej Emax, b) tabela z wartościami pojemności  
zasobnika w zależności od napięcia znamionowego USCZn i energii maksymalnej Emax, c), d) przebiegi 
napięcia uSCZ i prądu zasobnika iSCZ dla napięcia znamionowego USCZn = 700 V, e), f) przebiegi napię-
cia uSCZ i prądu zasobnika iSCZ dla napięcia znamionowego USCZn = 300 V 
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Rys. 7.5. Zależność prądu zasobnika odniesionego do wartości początkowej prądu iSCZ/ISCZ1 w funkcji energii 

zasobnika odniesionej do wartości maksymalnej eSCZ/Emax 
 

W krytycznym przypadku gdy napięcie dąży do zera uSCZ→0, prąd dąży do ∞ iSCZ→∞. Z uwagi 
na wzrastający prąd zasobnik superkondensatorowy, pracujący podczas oddawania energii ze stałą 
mocą PSCZn, może być jedynie rozładowywany częściowo. Całkowite rozładowanie zasobnika można 
zrealizować przy ograniczaniu prądu rozładowania. Częściowe rozładowanie zasobnika energii 
określa się przez energię minimalną Emin (jest to energia w końcowej fazie rozładowania) lub też przez 
współczynnik głębokości rozładowania dr (7.6). 

 

 max min
r
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E Ed
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Zbyt głębokie rozładowanie nie jest korzystne z uwagi na dużą wartość prądu zasobnika. 

W literaturze spotyka się przykłady [B3], gdzie współczynnik dr ≈ 0,75, daje to wtedy energię 
minimalną Emin = ¼Emax. Dla takiej energii napięcie zasobnika maleje do wartości ½USCZn, zaś prąd 
wzrasta do wartości 2ISC1 i jest to prąd znamionowy ISCZn. W pracy przyjęto współczynnik dr = 0,75.  

Kolejnym parametrem zasobnika jest jego napięcie znamionowe USCZn. Z rys. 7.4 można odczy-
tać, przy przyjętym współczynniku dr i energii maksymalnej Emax, że prąd znamionowy ISCZn jest tym 
mniejszy, im większe jest napięcie znamionowe. Z uwagi na przekształtnik DC-DC (podrozdział 
7.2.2) ograniczeniem napięcia znamionowego zasobnika jest napięcie obwodu pośredniczącego UDC 
(lub 3UDC/2 dla zasobnika przekształtnika kaskadowego). Przekształtnik DC-DC musi być 
przekształtnikiem dwukierunkowym, obniżającym napięcie, gdy zasobnik jest ładowany, 
a podwyższającym, gdy zasobnik jest rozładowywany. W pracy zaproponowano przekształtnik DC-
DC jak na rys. 7.9 [MZ2]. Podczas rozładowania/ładowania zasobnika przekształtnik DC-DC pracuje 
ze zmieniającym się wypełnieniem D, które będzie zależało od stosunku napięć po obu stronach 
przekształtnika. Dla zasobnika całkowicie naładowanego napięcie uSCZ = USCZn, a wypełnienie 
przekształtnika DC-DC (definiowane dla tranzystora w gałęzi poprzecznej Sb, który przełącza się przy 
rozładowywaniu zasobnika) D = 1-uSCZ/UDC jest minimalne D = Dmin. Z kolei dla zasobnika 
rozładowanego, gdy energia eSCZ = Emin wypełnienie jest maksymalne D = Dmax.  

Aby przekształtnik DC-DC podczas procesu rozładownia lub ładowania mógł pracować 
z wypełnieniem bliskim D = 0,5 [E1], spełnia się następujący warunek: (Dmin+Dmax)/2 = 0,5. Warunek 
ten daje wartość napięcia znamionowego dla przekształtnika z rozczłonkowanym zasobnikiem 
USCZn = (2/3)·(3/2)UDC ≈ 750 V lub dla przekształtnika z pojedynczym zasobnikiem USCZn = 500 V. 
Obliczone w ten sposób wartości napięcia znamionowego USCZn stanowią jedynie wartości poglądowe.  

Każdy zasobnik superkondensatorowy jest zbudowany z szeregowo połączonych superkondensa-
torów o napięciach znamionowych USCn = 1,3÷1,5 V lub USCn = 2,3÷2,7 V. To powoduje, że zasobnik 
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buduje się, przy napięciu znamionowym zasobnika USCZn rzędu setek woltów, z kilkuset szeregowo 
połączonych pojedynczych superkondensatorów. Szeregowe łączenie tak dużej liczby superkondensa-
torów powoduje wystąpienie następujących problemów: 
- Pojedyncze superkondensatory cechują się dużym rozrzutem pojemności, przez co przy łączeniu 

szeregowym (gdzie prąd zasobnika jest prądem każdego pojedynczego superkondensatora) 
występuje nierównomierny rozkład napięć na poszczególnych superkondensatorach. Rozrzut 
pojemności superkondensatorów wymusza stosowanie dodatkowych układów wyrównujących ich 
napięcia. Podnosi to koszty zasobnika. 

- Duża liczba połączeń pomiędzy superkondensatorami powoduje zmniejszenie niezawodności 
zasobnika i zwiększenie rezystancji szeregowej zasobnika RSCZ.  
Ze względu na możliwość wystąpienia elektrolizy w superkondensatorach należy unikać pracy 

z napięciem na pojedynczym superkondensatorze bliskim jego napięciu znamionowemu USCn. Z tego 
powodu wprowadza się współczynnik bezpieczeństwa napięciowego kSC obniżający napięcie robocze 
pojedynczego superkondensatora poniżej jego napięcia znamionowego USCn. Liczba superkondensato-
rów potrzebnych do budowy zasobnika określona jest z uwzględnieniem tego współczynnika (7.7). 
 

 SCZn
SC

SCn

UN k
U

=  (7.7) 

 
W pracy ustalono współczynnik bezpieczeństwa w przedziale kSC = 1,1÷1,3. Znając napięcie 

znamionowe zasobnika USCZn (przez to liczbę superkondensatorów N) i pojemność zasobnika CSCZ, 
można wyznaczyć pojemność pojedynczych superkondensatorów, z których buduje się zasobnik. 
Należy zaznaczyć, że oferta producentów w zakresie pojemności superkondensatorów nie jest tak 
różnorodna, jak ma to miejsce w przypadku kondensatorów elektrolitycznych. W związku z tym po 
określeniu wymaganej pojemności dla danego zasobnika należy odszukać wśród produkowanych 
superkondensatorów taki, którego pojemność jest najbliższa obliczonej wartości.  

Na rys. 7.6 przedstawiono krzywe stałej energii maksymalnej Emax ≥ 50 kJ na płaszczyźnie USCZn-
CSCZ. Na rysunkach tych przedstawiono również krzywe USCZn = f(CSCZ) dla zasobników zbudowanych 
z superkondensatorów o określonych pojemnościach CSCn. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 
kSC = 1,1 – rys. 7.6.a, a na rys. 7.6.b kSC = 1,3.  

Na przecięciu się krzywej USCZn = f(CSCZ) dla zasobnika zbudowanego przykładowo z superkon-
densatorów o pojemności CSCn = 300 F z krzywą energii maksymalnej Emax = 100 kJ można odczytać, 
że zasobnik powinien być zbudowany z N = 129 (kSC = 1,1) lub N = 180 (kSC = 1,3) superkondensato-
rów. Dla tych wartości zasobniki mają napięcia znamionowe odpowiednio USCZn = 293 V 
i USCZn = 346 V. Widać zatem, że dla zasobnika o określonej energii maksymalnej należy użyć 
większej liczby superkondensatorów przy większym współczynniku bezpieczeństwa kSC. Na rys. 7.6 
zaznaczono wartość napięcia USCZn = (2/3)UDC = 500 V dla przekształtnika AC-DC z jednym 
obwodem pośredniczącym USCZn = 750 V dla przekształtnika z obwodem rozczłonkowanym.  

Na rys. 7.7 przedstawiono zależność energii maksymalnej Emax w funkcji pojemności pojedyn-
czych superkondensatorów sparametryzowane względem napięć znamionowych zasobnika. Z tego 
rysunku wynika, że warunek Emax ≥ 50 kJ (kSC = 1,3) spełniony jest dla zasobnika USCZn = 500 V 
zbudowanego z superkondensatorów o pojemności pojedynczych superkondensatorów CSCn > 105 F, 
zaś dla zasobnika o napięciu USCZn = 750 V, CSCn > 70 F.  

W wyniku przeprowadzonej analizy zdecydowano, że 1/6 zasobnika rozczłonkowanego jest 
złożona z 8 szeregowo połączonych modułów BMOD0058 [MF8]. W takim module oprócz 
6 superkondensatorów o pojemności 350 F znajdują się aktywne układy wyrównujące napięcia 
o wydajności 300 mA każdy. Napięcie znamionowe modułu wynosi 15 V i pojemność 58 F, co daje 
napięcie znamionowe 1/6 zasobnika równe 120 V oraz pojemność 7,25 F. Energia gromadzona w tej 
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części zasobnika wynosi 52 kJ, a całkowita energia zasobnika wynosi 312 kJ. Podczas badań przyjęto, 
że maksymalne napięcie na 1/6 zasobnika wyniesie USCZ1/6 = 110 V (kSC = 1,1), przez co 
Emax = 260 kJ.  

 

 
 
Rys. 7.6. Krzywe maksymalnej energii Emax na płaszczyźnie USCZn–CSCZ wraz z zaznaczonymi krzywymi 

USCZn = f(CSCZ) dla zasobników zbudowanych z pojedynczych superkondensatorów o typowych  
pojemnościach CSCn: a) przy współczynniku bezpieczeństwa kSC = 1,1, b) przy współczynniku  
bezpieczeństwa kSC = 1,3 

 
Dla rozczłonkowanego zasobnika składającego się z 6 części o parametrach CSCZ1/6 = 7,25 F, 

USCZn1/6 = 120 V na podstawie wzoru (7.1) obliczono czas rozładowywania zasobnika troz (7.8), 
którego początkowe napięcie USCZ1 jest dowolne i mniejsze od napięcia znamionowego USCZn1/6. Czas 
troz definiuje się jako czas rozładowywania zasobnika stałą mocą PSCZ, od dowolnego napięcia USCZ1 
do chwili, gdy prąd rozładowywania osiągnie wartość znamionową ISCZn = 30 A. Czas rozładowywa-
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nia przedstawia się na rys. 7.8 w postaci charakterystyk sparametryzowanych względem mocy. Dla 
przykładu z rys. 7.8 można odczytać, że dla zasobnika rozczłonkowanego rozładowywanego od 
napięcia USCZ1 = 90 V stałą mocą znamionową PSCZn = 10 kW czas rozładowania troz = 10,9 s.  
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Rys. 7.7. Zależność maksymalnej energii zasobnika o napięciu znamionowym USCZn = 500 V i USCZn = 750 V 

i współczynniku bezpieczeństwa kSC = 1,1, kSC = 1,3 od pojemności superkondensatorów  
 

 
 
Rys. 7.8. Czasy rozładowania zasobnika w zależności od początkowego napięcia zasobnika USCZ1 i pobieranej 

mocy PSCZ 

7.2.2. Parametry przekształtnika DC-DC  

Parametry przekształtnika DC-DC współpracującego z zasobnikiem superkondensatorowym 
zostały określone na podstawie analizy zasobnika superkondensatorowego. Schemat i rysunek 
przekształtnika przedstawiono odpowiednio na rys. 7.9 i 7.10.  
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Rys. 7.9. Przekształtnik mostkowy AC-DC z przekształtnikiem DC-DC i zasobnikiem złożonym z ośmiu 

modułów superkondensatorowych 58 F, 15 V 
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Rys. 7.10. Jeden z sześciu modułów przekształtnika kaskadowego AC-DC i DC-DC wraz z zasobnikiem 

superkondensatorowym (wymiary: szerokość – 50 cm, wysokość – 30 cm głębokość – 40 cm);  
na rysunku nie pokazano dławika LDC, a płyty obwodu pośredniczącego zostały przycięte w celu uka-
zania tranzystorów IGBT 

 
Dławik LDC 

Indukcyjność dławika przekształtnika DC-DC LDC została dobrana tak, aby składowa zmienna 
(międzyszczytowa) prądu dławika ΔIL stanowiła najwyżej 15% wartości maksymalnej średniego 
prądu dławika ILmax (7.9). Taki prąd występuje przy rozładowanym zasobniku do połowy napięcia 
½USCZ1/6 = 55 V i poborze mocy 1/6PSCZn.  
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indukcyjność dławika LDC opisuje wzór (7.10). 
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 (7.10) 

 
gdzie: UDC1 – napięcie znamionowe obwodu pośredniczącego UDC1 = 190 V,  
 TSDC – okres przełączania tranzystorów przekształtnika DC-DC TSDC = 1/15000 = 66,6μs,  
 ΔIL – składowa zmienna międzyszczytowa prądu dławika ΔIL = 15%ILmax = 4,5 A. 

 
Opierając się na powyższych obliczeniach, skonstruowano dławik z rdzeniem proszkowym typu 

T650-26 firmy Micrometals [MF13]. Na rdzeniu nawinięto jednowarstwowo 63 zwoje przewodem 
o przekroju 10 mm2, co zostało pokazane na fotografii (rys. 7.11.a). Za pomocą programu 
dostarczonego przez producenta rdzeni proszkowych (Micrometals Inductor Design Software [MF14]) 
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obliczono charakterystykę indukcyjności różniczkowej w funkcji prądu dławika IL – rys. 7.11.b). 
Z obliczeń numerycznych wynika, że indukcyjność takiego dławika dla prądu 30 A wynosi 
LDC = 770 μH. Taką wartość indukcyjności potwierdzono w pomiarach laboratoryjnych dla prądu 
IL = 30A.  

 
 a)     b) 

        
 
Rys. 7.11. Dławik LDC = 770 μH, IL = 30 A: a) fotografia dławika, b) charakterystyka indukcyjności 

różniczkowej dławika [MF14] 

Kondensator obwodu pośredniczącego DC 

Rolą kondensatora w obwodzie pośredniczącym jest odpowiednie wygładzanie napięcia UDC, ale 
także możliwość przejęcia składowej zmiennej prądu wysokiej częstotliwości generowanej przez 
przekształtniki AC-DC i DC-DC. Analityczne określenie prądu kondensatora jest złożone, dlatego do 
obliczenia pojemności kondensatorów wykorzystuje się podejście szacunkowe.  

Decydującą składową zmienną napięcia kondensatora obwodu pośredniczącego DC jest składowa 
wynikająca z działania przekształtnika AC-DC o częstotliwości 100 Hz. Tak jak zostało to 
zaprezentowane w punkcie 6.2.1, na rys. 6.3 prąd wywołujący tę składową ma amplitudę Im/2, gdzie Im 
jest amplitudą prądu wyjściowego przekształtnika AC-DC. Do budowy 1/6 rozczłonkowanego 
obwodu pośredniczącego kondycjonera laboratoryjnego wybrano 2 kondensatory o pojemności 
2,2 mF. Taka pojemność powoduje, że składowa zmienna (międzyszczytowa) napięcia kondensatora 
ΔUDC wynosi:  

 

 m
DC DC1

DC

1 1 20,4 A2 rad2 2ω 2 100π 4,4mF
s

IU U
C

Δ = = = ≈7,4 V 4%  (7.11) 

 
Drugim ważnym kryterium doboru kondensatora obwodu pośredniczącego jest jego prąd znamio-

nowy, którego wartość ma być większa od skutecznej wartości prądu wynikającej z działania 
przekształtników AC-DC i DC-DC. Wartość skuteczna prądu kondensatora obliczona na drodze 
symulacyjnej w najgorszym przypadku (ładowania zasobnika maksymalną mocą PSCZn = (1/6)·10 kW 
i prądem znamionowym ISCZn = 30 A) wynosi ok. ICDCRMS = 16,5 A. Do budowy kondycjonera 
laboratoryjnego użyto dwóch kondensatorów 2,2 mF, z których każdy ma prąd znamionowy ICn|100 Hz 
= 9,7 ARMS i ICn|10 kHz = 18,1 ARMS (są to kondensatory typu ALS40A222MF400 [MF16]). Podane 
wartości prądów dotyczą pracy w temperaturze maksymalnej równej 105ºC.  
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Tranzystory przekształtnika DC-DC 

Tranzystory w przekształtniku DC-DC narażone są na to samo napięcie i porównywalne prądy co 
tranzystory w przekształtniku AC-DC. To powoduje, że w pracy użyto te same tranzystory co do 
przekształtnika AC-DC – punkt 7.2.3. Częstotliwość przełączania tranzystorów przekształtnika DC-
DC fSDC może być większa od częstotliwości przełączania fS przekształtnika AC-DC. To powoduje, że 
tranzystory przekształtnika DC-DC, pracującego dorywczo, mogą mieć większe chwilowe wartości 
strat mocy, niż tranzystory przekształtnika AC-DC. 

7.2.3. Parametry przekształtnika AC-DC  

Dławiki sieciowe LAC 

Analiza wpływu indukcyjności dławika sieciowego LAC na przebiegi prądu została ograniczona 
jedynie do obliczenia wartości maksymalnej indukcyjności, która pozwala na wytworzenie 
odpowiednio dużego prądu sieciowego przekształtnika. W pracy przyjęto, że przekształtnik powinien 
umożliwić wytworzenie prądu podstawowej harmonicznej o amplitudzie równej 1,5Imn = 30,5 A, gdzie 
Imn jest amplitudą prądu znamionowego Imn (7.12).  
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Maksymalną indukcyjność dławików sieciowych LACmax określa się na podstawie napięcia 

dławika, jakie może wytworzyć kondycjoner, przy czym jego maksymalna wartość międzyfazowego 
napięcia UPm = UDC musi być większa od amplitudy napięcia międzyprzewodowego sieci USm. Mówi o 
tym współczynnik napięcia δU = UDC/USm, który w pracy przyjęto δU = 1,326. Amplituda napięcia 
dławika sieciowego ULmax = (δU-1)USm/√3, stąd indukcyjność określa (7.13). 
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gdzie: USm – amplituda napięcia międzyfazowego sieci USm = √2USS = √2·400 V = 565,7 V,  
 kI – współczynnik przeciążalności prądowej kondycjonera; kI = 1,5. 

Zmniejszenie indukcyjności dławików sieciowych LAC powoduje zwiększenie dynamiki kondy-
cjonera, zwiększenie liczby rzędu wyższych harmonicznych, które mogą być realizowane przez 
kondycjoner. Zmniejszenie indukcyjności LAC powoduje także zwiększenie amplitudy składowej 
zmiennej prądu wyjściowego przekształtnika AC-DC, która wynika z przełączeń tranzystorów. 
W pracy wybrano dławiki o indukcyjności LAC = 4 mH i prądzie znamionowym ILAC = 30 ARMS. Są to 
dławiki z rdzeniem z blachy zimnowalcowanej.  

Tranzystory przekształtnika AC-DC 

Przekształtniki współpracujące z siecią zasilającą, w zależności od topologii, narażane są na 
napięcia rzędu kilkuset woltów, dlatego też do ich budowy stosuje się tranzystory IGBT o najbardziej 
korzystnych parametrach spośród obecnie produkowanych tranzystorów. Dobór tranzystorów do 
przekształtników AC-DC szczegółowo został przedstawiony w rozdziale 5., gdzie omówiono straty 
mocy w przekształtnikach wielopoziomowych. W kondycjonerze laboratoryjnym zarówno do budowy 
przekształtnika AC-DC, jak i DC-DC wykorzystano te same tranzystory IGBT, tj. SKM75GB123D 
o parametrach 75 A i 1200 V [MF2]. 
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7.3. Sterownik mikroprocesorowy  
Do budowy sterownika mikroprocesorowego wykorzystano zestaw uruchomieniowy eZdsp 

[MF12] z mikrokontrolerem sygnałowym (DSC) typu TMS320F2808 [MF11]. Zestaw ten wraz ze 
skonstruowanym obwodem elektronicznym stanowi sterownik mikroprocesorowy – rys. 7.12. 

 

 
 

Rys. 7.12. Sterownik mikroprocesorowy kondycjonera laboratoryjnego – płyta główna 
 
Skonstruowany sterownik mikroprocesorowy jest wyposażony w następujące elementy: 

- 10 wejść analogowych do pomiaru prądów, w tym:  
- dwa prądy fazowe przekształtnika iPA, iPB,  
- dwa prądy fazowe odbiornika iOA, iOB oraz  
- sześć prądów dławików przekształtników DC-DC; 
pomiary prądów realizuje się za pomocą dedykowanych przetworników prądowych firmy LEM 
o prądzie znamionowym 50 ARMS; 

- 4 wejścia analogowe do pomiaru napięć przemiennych, w tym: 
- dwa napięcia międzyfazowe sieci uSAB, uSBC, 
- dwa napięcia międzyfazowe odbiornika uOAB, uOBC; 

- 2 wejścia analogowe multipleksowane: 
 - do pomiaru 6 napięć obwodów pośredniczących uDC,  
 - do pomiaru 6 napięć zasobników superkondensatorowych uSCZ;  
- 3 wyjścia adresowe sterujące pracą multipleksera w układzie pomiarowym napięć, 

pomiar wszystkich napięć w kondycjonerze laboratoryjnym realizuje się za pomocą separujących 
przetworników napięciowych własnej konstrukcji – rys. 7.14; przetworniki te umożliwiają 
dostosowanie mierzonych napięć do poziomów napięć wejść analogowych mikrokontrolera; 
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- 12 wyjść PWM i 3 pomocnicze wyjścia cyfrowe gA, gB i gC; 
- 3 wejścia cyfrowe: 

- dla przełącznika start/stop,  
- dla zabezpieczenia termicznego tranzystorów przekształtników układu kondycjonowania 

energii (pomiar temperatury radiatorów),  
- dla sygnału awarii (FAULT) wygenerowanego przez układy zabezpieczenia nadprądowego 

w drajwerach tranzystorów; 
- 4 wyjścia cyfrowe realizowane za pomocą przekaźników elektromechanicznych służące do: 

- załączania stycznika zwierającego rezystory rozruchowe i załączania wentylatorów chłodzą-
cych tranzystory przekształtników AC-DC i DC-DC,  

- załączania wyłącznika tyrystorowego, 
- załączania stycznika rozpraszającego energię superkondensatorów na rezystorach rozładow-

czych, 
- wyjście blokujące sygnały sterujące tranzystorami; 

- 3 klawisze sterujące pracą sterownika mikroprocesorowego współpracujące z wyświetlaczem 
VFD (dwa klawisze PLUS i MINUS służące do poruszania się w menu programu sterownika 
i jeden klawisz pełniący funkcję WYBORU); 

- wyświetlacz VFD pozwalający obserwować stan pracy sterownika, 
W warstwie sprzętowej sterownika mikroprocesorowego oprócz mikrokontrolera DSC występują:  

- układ pomiarowy – podrozdział 7.4, 
- układ logiki programowalnej (realizujący część zadań związanych z modulacją przekształtników 

AC-DC i DC-DC) – podrozdział 7.5. 
 W warstwie programowej kondycjonera występuje:  
- układ regulacji przekształtników AC-DC i DC-DC – podrozdział 7.6. 

7.4. Układ pomiarowy 
Aby sterownik mikroprocesorowy mógł poprawnie realizować zadanie sterowania kondycjonerem 

energii elektrycznej, musi mieć informację o aktualnych wartościach przebiegów prądów i napięć sieci 
zasilającej i odbiornika oraz napięć obwodu pośredniczącego i zasobnika superkondensatorowego. Do 
pomiaru tych wielkości służą wewnętrzne przetworniki analogowo-cyfrowe AC, do których 
mikrokontroler sygnałowy DSC ma 16 wejść analogowych, tzw. kanałów. Z uwagi na to, że 
mikrokontroler DSC jest zasilany z napięcia 3,3 V, zakres pomiarowy jego przetworników AC jest 
znacznie mniejszy niż zakres wielkości mierzonych i wynosi od 0 do 3,0 V. Układ pomiarowy ma za 
zadanie dopasować poziomy napięć do poziomu zakresu pomiarowego przetworników, a także 
zamieniać sygnały prądowe na sygnały napięciowe.  

7.4.1. Budowa układu pomiarowego 

Do poprawnego funkcjonowania kondycjonera energii potrzebne są aktualne wartości takich 
wielkości elektrycznych: 
- 6 napięć obwodów pośredniczących: uDC1A – uDC2C, 
- 6 napięć zasobników superkondensatorowych: uSCZ1A – uSCZ2C, 
- 6 prądów dławików przekształtników DC-DC: iL1A – iL2C, 
- 2 napięcia międzyfazowe sieci zasilającej: uSAB, uSBC, 
- 2 napięcia międzyfazowe odbiornika: uOAB, uOBC, 
- 2 prądy fazowe przekształtnika AC-DC: iPA, iPB, 
- 2 prądy fazowe odbiornika: iOA, iOB, 
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Oznacza to, że pomiarowi podlega 26 wielkości elektrycznych, a mikrokontroler ma tylko 16 
wejść analogowo-cyfrowych. Aby ten problem rozwiązać, stosuje się pomiary multipleksowane dla 
tych wielkości, które są wielkościami wolnozmiennymi. Do nich należą napięcia obwodu pośredni-
czącego uDC i napięcia na superkondensatorach uSCZ. Napięcia te są wielkościami wolnozmiennymi 
z punktu widzenia czasu próbkowania pomiarów (15 kHz). Do pomiaru tych napięć zaprojektowano 
i wykonano oddzielny obwód drukowany prezentowany na rys. 7.13 i 7.14.  

Układ pomiarowy napięć pozwala na pomiar napięć przemiennych i stałych do 2000 V wartości 
międzyszczytowej i zmniejsza je do poziomu napięć dopuszczalnych przez przetworniki analogowo-
cyfrowe mikrokontrolera, tj. 0 V – 3 V lub -1,5 V – 1,5 V. W przypadku napięć przemiennych 
potrzebne jest jeszcze przesunięcie zera (dodatnie tzw. offsetu), które wykonuje się na płycie głównej 
we wzmacniaczach pomiarowych o wysokim współczynniku CMRR.  

 

 
 
Rys. 7.13. Układ pomiarowy napięć kondycjonera laboratoryjnego 
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Rys. 7.14. Schemat jednego toru pomiaru napięcia sieci zasilającej o nastawionym wzmocnieniu 700 V/ 1,5 V. 

Głównym elementem toru pomiarowego jest wzmacniacz optoizolacyjny HCPL7800 [MF18] 
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Każdy z 16 torów pomiarowych na płycie pomiarowej napięć jest separowany za pomocą 
wzmacniaczy optoizolacyjnych HCPL7800, w których przetwarzanie odbywa się na drodze cyfrowej 
– rys. 7.14. Strony pierwotne tych wzmacniaczy zasilane są przez izolowane przekształtniki DC-DC 
zapewniające separację napięcia zasilania sterownika mikroprocesorowego od mierzonych napięć 
(napięcia PLU1, MIU1). 

Układy pomiaru napięcia wstępnie zostały przebadane kalibratorem napięcia w celu określenia 
klasy pomiarowej. Okazało się, że tak skonstruowane układy pomiaru napięć są klasy 0,1, co stawia je 
na równi z komercyjnymi precyzyjnymi układami pomiarowymi. Układy pomiarowe takiej klasy są 
wystarczające do zastosowania ich do kondycjonera energii. Na uwagę zasługuje również to, że mają 
one na wyjściu filtry dolnoprzepustowe o częstotliwości granicznej równej 10 kHz (200. harmonicz-
na), co pozwala ograniczyć wpływ szumów wynikających z przetwarzania we wzmacniaczach 
optoizolacyjnych, jak i inne zakłócenia, np. związane z pracą przekształtnika DC-DC (15 kHz). 

Pomiary prądów realizuje się za pomocą przetworników prądowych firmy LEM typu LA55P. Na 
płycie głównej sterownika (rys. 7.12) umieszczono rezystory pomiarowe, na których prąd z wyjść 
przetworników prądowych odkłada proporcjonalny do mierzonego prądu spadek napięcia (rezystory te 
nie są widoczne na tej fotografii). Układ połączeń w sterowniku mikroprocesorowym kondycjonera 
został przedstawiony w dodatku D.4. 

7.4.2. Kolejność wykonywania pomiarów w mikrokontrolerze DSC 

Częstotliwość wykonywania pomiarów (próbkowania) jak i realizacja modulacji w mikrokontro-
lerze uzależniona jest od częstotliwości przełączeń fSDC, z jaką przełączane są tranzystory przekształt-
nikami DC-DC. Częstotliwość przełączeń, fSDC jest większa od częstotliwości przełączeń 
przekształtnika AC-DC fS. Wiąże się to z charakterem pracy obu przekształtników. Wyższa 
częstotliwość fSDC sprawia, że możliwe jest zmniejszenie indukcyjności dławików LDC (redukcja 
kosztów), a także zmniejszenie składowej zmiennej prądu dławika ΔIL. Negatywnym skutkiem 
zwiększenia częstotliwości fSDC jest zwiększenie strat mocy przełączania w tranzystorach przekształt-
ników DC-DC. W przeciwieństwie do przekształtnika AC-DC przekształtniki DC-DC pracują 
dorywczo (wtedy gdy w odbiorniku wymagana jest moc czynna lub zasobnik energii jest doładowy-
wany). To sprawia, że straty mocy nie stanowią tutaj istotnego problemu i w pracy przyjęto, że 
fSDC = 15 kHz, a fS = 2,5 kHz. Częstotliwość fSDC = 15 kHz została dobrana eksperymentalnie tak, aby 
mikrokontroler był w stanie obsłużyć wszystkie zadania podczas realizacji programu, pracując 
z wewnętrzną pamięcią typu FLASH. Stosunek fSDC/fS = 6 wprowadzono celowo, aby możliwa była 
realizacja pomiarów wszystkich 26 wielkości z zastosowaniem pomiaru multipleksowanego.  

W mikrokontrolerze uruchomienie procesu przetwarzania w przetwornikach analogowo-
cyfrowych występuje przy zerowaniu licznika układu czasowo-licznikowego (realizującego sygnał 
nośny SN dla przekształtników DC-DC). Do sterowania przekształtnikami DC-DC wykorzystuje się 
pomiary prądu iLDC dławików LDC, które wykonuje się z częstotliwością fSDC. Pomiary napięć 
kondensatorów i napięć superkondensatorów (jako przebiegów wolnozmiennych) wykonuje się 
z częstotliwością 6-krotnie niższą w sposób multipleksowany. To podejście pozwala użyć do pomiaru 
12 napięć jedynie 2 wejść analogowych mikrokontrolera. Przebiegi służące do układu regulacji 
przekształtnika AC-DC mierzone są z częstotliwością fS.  

Kolejność wykonywania pomiarów napięć i prądów realizowanych w mikrokontrolerze DSC 
przedstawiono na rys. 7.15. Można zauważyć, że w czasie każdego okresu TSDC mierzy się 8 wielkości 
pomiarowych, a następne 8 wielkości mierzy się raz na okres TS.  
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Rys. 7.15. Kolejność wykonywanych pomiarów w mikrokontrolerze DSC 

7.5. Modulatory przekształtnika AC-DC i DC-DC 
W niniejszym podrozdziale omawia się modulatory przekształtnika AC-DC i przekształtnika DC-

DC – rys. 6.12. Poprzez modulator rozumie się układ wytwarzający sygnały sterujące tranzystorami na 
podstawie sygnałów zadanych (sygnałów modulujących SM) wytwarzanych w układzie regulacji – 
podrozdział 7.6. Modulatory kondycjonera laboratoryjnego zrealizowano z wykorzystaniem 
mikrokontrolera DCS oraz dodatkowego układu programowalnego. 

W przekształtnikach wielopoziomowych używa się znacznie większej liczby tranzystorów niż 
w przekształtniku 2-poziomowym. Powoduje to, że dedykowane układy sterowania dla falowników 
trójfazowych 2-poziomowych stają się niewystarczające do zastosowania przy sterowaniu 
przekształtników wielopoziomowych. Nawet nowoczesne mikrokontrolery sygnałowe (DSC) 
z rodziny C2000 firmy Texas Instruments Inc., mające układy czasowo-licznikowe pozwalające na 
wytworzenie do 16 sygnałów PWM, nie są wystarczające dla przekształtnika 5-poziomowego (gdzie 
potrzebne są 24 sygnały sterujące) i dla wielopoziomowego kondycjonera (36 sygnały sterujące). 

Problem ten rozwiązuje się stosując wraz z mikrokontrolerem układy programowalne o bardzo 
dużej liczbie przerzutników. Poniżej opisuje się modulatory PWM bazujące na mikrokontrolerze 
TMS320F2808 [MF11] i układzie programowalnym ispMACH4256V [MF17]. Są to: 
- modulator 5-poziomowego przekształtnika AC-DC wykorzystujący 6 wyjść PWM mikrokontro-

lera i 3 pomocnicze wyjścia cyfrowe,  
- modulator 6 przekształtników DC-DC wykorzystujący 6 wyjść PWM.  

7.5.1. Modulator przekształtnika AC-DC  

5-poziomowy przekształtnik kaskadowy AC-DC zbudowany jest z 24 tranzystorów, które tworzą 
6 przekształtników mostkowych, przy czym każda faza jest zbudowana z dwóch takich przekształtni-
ków mostkowych. Poniżej, na rys. 7.16, przedstawiono schemat jednej fazy przekształtnika wraz ze 
sposobem wytwarzania sygnałów sterujących jego tranzystorami.  

Przy modulacji z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo w przekształtniku 5-poziomowym 
w każdej z faz porównuje się jeden sygnał modulujący z 4 sygnałami nośnymi SN1 – SN4. To 
powoduje, że do wysterowania trójfazowego przekształtnika 5-poziomowego mikrokontroler 
powinien mieć 24 wyjścia PWM. Taka liczba wyjść PWM z dodatkowymi 12 wyjściami PWM dla 
przekształtników DC-DC powoduje, że sterowanie przekształtnika 5-poziomowego musi się odbywać 
w sposób bardziej oszczędny pod względem liczby wyjść PWM niż sposób niżej przedstawiony. 
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Rys. 7.16. Jedna faza przekształtnika kaskadowego 5-poziomowego: a) schemat obwodów głównych,  
b) wytwarzanie sygnałów sterujących tranzystorami przy modulacji z sygnałami nośnymi  
przesuniętymi fazowo wraz z napięciami pojedynczych przekształtników mostkowych uP1, uP2  
i napięcia wyjściowego uPA0 

 

Liczbę wyjść PWM potrzebnych do realizacji sterowania jednej fazy przekształtnika kaskadowe-
go (rys. 7.16) można zmniejszyć, stosując zamiast czterech przesuniętych fazowo sygnałów nośnych 
o częstotliwości fS = 2,5 kHz dwa takie same sygnały nośne o dwukrotnie większej częstotliwości 
i dwukrotnie mniejszej wartości międzyszczytowej – rys. 7.17. Użycie mniejszej liczby sygnałów 
nośnych zmniejsza liczbę wyjść PWM mikrokontrolera. Szczegóły metody zastąpienia czterech 
sygnałów nośnych dwoma nowymi wyjaśnia się, obserwując przełączenia sygnałów sterujących S1, S4, 
S5 i S8. Pozostałe sygnały sterujące tranzystorami S2, S3, S6 i S7 są realizowane jako negacje sygnałów 
S1, S4, S5 i S8. Negację tych sygnałów wraz z dodaniem czasu martwego tDT wykonuje się poza 
mikrokontrolerem w układzie programowalnym. W niniejszej analizie nie przedstawia się sygnałów 
S2, S3, S6 i S7.  

Każdy sygnał sterujący tranzystorami przełączany jest jeden raz na okres sygnału nośnego TS. 
Wprowadzenie nowych sygnałów nośnych zachowuje tę samą liczbę przełączeń, tj. są one takie same 
jak w metodzie pierwotnej. Mniejsza wartość międzyszczytowa sygnałów nośnych wymusza 
stosowanie sygnałów modulujących o dodatnich wartościach, dlatego sygnał modulujący SM 
zamieniany jest na dwa nowe sygnały modulujące SM1 i SM2. Te dwa sygnały modulujące używane są 
do sterowania odpowiednio górnego i dolnego przekształtnika jednej fazy. Sygnał modulujący SM1 
wytwarza sygnały S1 i S4, zaś sygnał SM2 sygnały S5 i S8. Sygnał modulujący SM1 jest wartością 
bezwzględną pierwotnego sygnału modulującego SM – SM1 = |SM|. Porównując sygnał SM1 z sygnałem 
nośnym SN, uzyskuje się na wyjściu PWM mikrokontrolera sygnał oznaczany PWM1 = 1 dla SM1≥SN i 
PWM1 = 0 dla SM1 < SN. Dla sygnałów sterujących przekształtnikiem dolnym (S5 i S8), aby nie 
zmieniać fazy nowego sygnału nośnego o 180º, można zastosować ten sam sygnał nośny co w 
poprzednim przypadku. Wymaga to jednak przekształcenia sygnału modulującego do postaci SM2 = 1-
|SM|. Dla tego rozwiązania wykorzystuje się drugie wyjście PWM mikrokontrolera oznaczane PWM2 i 
jest ono określone funkcją logiczną, inną niż sygnał PWM1. W przypadku gdy SM2 < SN to PWM2 = 1, 
a gdy SM2 ≥ SN – PWM2 = 0.  

Z uwagi na zastosowanie sygnału nośnego o dwukrotnie większej częstotliwości można zauwa-
żyć, że na wyjściach PWM przełączenia odbywają się w tych samych chwilach, w których powinny 
się odbywać przełączenia dwóch sygnałów sterujących danego przekształtnika mostkowego. 
Przełączenia sygnałów S1 i S4, widoczne w sygnale PWM1, występują na przemian. Podobna sytuacja 
ma miejsce dla sygnałów przekształtnika dolnego. Informację o tym, który sygnał powinien się 
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przełączać w danej chwili, można uzyskać, stosując zewnętrzne układy tzw. dwójek liczących. 
Wyjścia tych układów tr1 i tr2 zmieniają się zawsze przy jednym ze zboczy sygnału PWM1 i PWM2.  

Na rys. 7.17 można dodatkowo zobaczyć, że sygnały sterujące tranzystorami zależą także od 
znaku pierwotnego sygnału modulującego SM. Konieczne jest zatem wytworzenie sygnału znaku, 
który oznacza się g (w trójfazowym przekształtniku są to odpowiednio sygnały gA, gB, gC).  

Podsumowując, do sterowania jednej fazy 5-poziomowego przekształtnika kaskadowego potrzeb-
ne są w mikrokontrolerze dwa wyjścia PWM i jedno wyjście znaku sygnału modulującego SM – g. 

Wytworzone w mikrokontrolerze sygnały PWM1, PWM2 i g wymagają zastosowania układu 
programowalnego w celu rozkodowania ich do postaci sygnałów sterujących tranzystorami S1, S4, S5 
i S8. Realizuje się to za pomocą odpowiednich układów kombinacyjnych wraz z układami dwójek 
liczących – rys. 7.18. Jak się okazuje, każdy sygnał sterujący S1, S4, S5 i S8 będzie miał inny układ 
kombinacyjny. Na podstawie rys. 7.17 określa się funkcje logiczne opisujące te sygnały (7.14).  

 

 
 

Rys. 7.17. Sygnały sterujące tranzystorami przekształtnika 5-poziomowego – ich wytwarzanie a) dla 
przekształtnika górnego S1, S4, b) dla przekształtnika dolnego S5, S8 

 

 
 

Rys. 7.18. Układ dekodujący sygnał PWM1 na 4 sygnały sterujące tranzystorami górnego przekształtnika fazy A 
S1A, S2A, S3A i S4A łącznie z wprowadzeniem czasu martwego tDT 
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 (7.14) 

 
Wytworzone w układach kombinacyjnych pośrednie sygnały S’1, S’4, S’5 i S’8 podaje się następnie 

do układu wprowadzającego czas martwy tDT, którego realizację przedstawiono na rys. 7.19. 
Wynikiem działania każdego układu wprowadzającego czas martwy są dwa sygnały zanegowane 
względem siebie z wprowadzonym czasem martwym (S1 i S2, S3 i S4, S5 i S6, S7 i S8) – rozdział 4.5.  
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Rys. 7.19. Układ wprowadzający czas martwy dla sygnału sterującego tranzystorami S1 i S2 
 

Na uwagę zasługuje zastosowanie blokady sygnałów sterujących od sygnału WYŁ = 0, która 
realizowana jest za pomocą wyjściowych bramek AND. Stosowanie dodatkowego sygnału do 
wyłączenia wszystkich sygnałów sterujących tranzystorami na poziomie układu programowalnego jest 
konieczne. Wiąże się to z tym, że wyłączenie sygnałów PWM w mikrokontrolerze nie powoduje 
wyłączenia sygnałów sterujących tranzystorami. Takie wyłączenie może być realizowane zarówno 
przy celowym wyłączeniu kondycjonera, jak i przy awarii sygnalizowanej przez zabezpieczenia 
nadprądowe drajwerów tranzystorów.  

7.5.2. Układ eliminacji krótkich impulsów  

Na dodatkową uwagę zasługuje sprawa eliminacji krótkich impulsów. Eliminacja krótkich 
impulsów jest związana z ograniczaniem strat mocy przełączania w tranzystorach. Krótkie impulsy 
często nie przenoszą ważnej informacji o zadanym przebiegu napięcia, a powodują niepotrzebne 
dodatkowe straty mocy w przekształtnikach. Inną przyczyną, dla której eliminuje się krótkie impulsy, 
jest stosowanie układów generujących czasy martwe. Poniżej przedstawiono różne przypadki 
nieprawidłowego generowania sygnałów, w sytuacji gdy sygnał wejściowy układu generacji czasu 
martwego jest traktowany jako krótki – rys. 7.20.  

 

 
 

Rys. 7.20. Przebiegi sygnału S1 i S2 w sytuacji, gdy sygnał S’1 jest impulsem krótkim 
 
Można zauważyć, że impulsy krótsze niż czas martwy tDT (tS’1 < tDT) powinny być eliminowane 

z uwagi na to, że w sygnale zanegowanym S2 pojawia się impuls o czasie tDT-tS’1. W przypadku gdy 
impuls wejściowy jest niewiele dłuższy od czasu martwego, w sygnale niezanegowanym S1 pojawi się 
impuls o czasie trwania tS’1-tDT. Można zatem stwierdzić, że impulsy krótkie powinny być 
eliminowane wtedy, gdy ich czasy są zarówno krótsze niż tDT, jak i dłuższe od tego czasu o tDT 
(2tDT > tS’1 ≥ tDT).  
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W omawianym układzie sterowania czas martwy tDT = 1 μs, zaś częstotliwość przełączania 
tranzystorów wynosi fS = 2,5 kHz (TS = 400 μs). Krótkie impulsy eliminowane są wtedy, gdy ich czas 
trwania jest krótszy niż 2 μs, co odpowiada wypełnieniu sygnału sterującego d = 0,05.  

Eliminacja krótkich impulsów powodować będzie, że dwójka licząca nie przełączy się tak, jak ma 
to miejsce w przypadku, gdy sygnał wyjściowy PWM nie jest poddany eliminacji krótkich impulsów. 
To sprawia, że sygnał na wyjściu dwójki liczącej (tr1 lub tr2) będzie miał przeciwny stan niż przy 
pracy z krótkimi impulsami. Obserwując wzory opisujące funkcje logiczne sygnałów sterujących 
(7.14), można stwierdzić, że stany sygnałów S1S4 i S5S8 zostaną ze sobą zamienione. Taka zamiana 
stanów sygnałów sterujących nie wpłynie na zmianę przebiegu napięcia generowanego przez dany 
przekształtnik. Można zatem stwierdzić, że eliminacja krótkich impulsów nie będzie powodować 
niepoprawnej pracy układu dekodującego sygnały sterujące tranzystorami.  

7.5.3. Modulator przekształtnika DC-DC  

Pozostałe 6 wyjść PWM mikrokontrolera używanych jest do sterowania 6 przekształtnikami DC-
DC (po jednym wyjściu PWM na każdy przekształtnik). W układzie programowalnym znajdują się 
układy negujące sygnały wyjść PWM i wprowadzające czasy martwe – rys. 7.19. Podobnie jak 
w przypadku modulatora dla przekształtnika AC-DC wszystkie sygnały sterujące wyłączane są, gdy 
sygnał WYŁ = 0. 

7.6. Układ regulacji kondycjonera 
Jako układ regulacji rozumie się tę część sterownika, która ma za zadanie wytwarzać sygnały 

zadane dla modulatorów przekształtnika AC-DC i DC-DC na podstawie zmierzonych w układzie 
pomiarowym wielkości. Układ regulacji kondycjonera dzieli się w sposób naturalny na: 
- układ regulacji wielopoziomowego przekształtnika AC-DC, 
- 6 układów regulacji 6 przekształtników DC-DC.  

Opisywany układ jest układem o zmiennej strukturze i w dużym stopniu bazuje na układach 
regulacji opisanych w pracy [M7]. Poniżej zaprezentowano jedynie jego najbardziej istotne fragmenty.  

7.6.1. Układ regulacji przekształtnika AC-DC 

Schemat blokowy układu regulacji wielopoziomowego przekształtnika AC-DC kondycjonera 
energii elektrycznej przedstawiono na rys. 7.21.  

W układzie regulacji przekształtnika AC-DC można wyróżnić trzy części:  
- układ transformacji napięć i prądów TRDQ, 
- układ detekcji trybu pracy kondycjonera DTP, 
- układ sterowania przekształtnikiem AC-DC (z wewnętrzną pętlą regulacji prądu). 

Poniżej prezentuje się wszystkie trzy części układu regulacji. 

Układ transformacji – TRDQ 

W układzie transformacji napięć i prądów TRDQ mierzone są wielkości wejściowe związane 
z siecią zasilającą i odbiornikiem (uS, uO, iO). Napięcie sieci zasilającej uS wykorzystywane jest do 
detekcji trybu pracy kondycjonera (w układzie DTP) oraz do resynchronizacji kondycjonera po 
zakończeniu zapadu. Na podstawie podstawowej harmonicznej napięcia odbiornika uO1h w układzie 
PLL określany jest kąt γ, wykorzystywany w układach transformacji współrzędnych ABC→dq. 
Struktura wewnętrzna układu PLL przedstawiona została na rys. 7.22. W zależności od trybu pracy kąt 
γ określany jest na podstawie napięcia odbiornika (gdy wyłącznik tyrystorowy jest zwarty, a sygnał 
FU = 0) lub w oparciu o wewnętrzny układ całkujący (gdy wyłącznik tyrystorowy jest otwarty, 
a sygnał FU = 1). W przypadku wystąpienia zapadu napięcia aktualna wartość częstotliwości napięcia 
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Rys. 7.21. Układ regulacji przekształtnika AC-DC kondycjonera energii elektrycznej (na rysunku nie 
zaznaczono przekształtników DC-DC i ich układu regulacji) 

 
sieci zasilającej jest zapamiętywana w zatrzasku, a następnie podlega całkowaniu w celu uzyskania 
kąta położenia napięcia. Kąt położenia napięcia γ podlega następnie ograniczaniu od 0 do 2π.  

 

 
 
Rys. 7.22. Układ generacji kąta położenia napięcia γ (PLL) 

 
W trybie kompensacji mocy biernej TKMB i trybie eliminacji przeciążeń TEP (FU = 0) do układu 

dq związanego z napięciem odbiornika transformowany jest prąd odbiornika iO, natomiast w trybie 
eliminacji zapadów TEZ (FU = 1) do układu dq związanego z wewnętrznym układem całkującym 
transformowane jest napięcie odbiornika uO.  

Detekcja trybu pracy – DTP 

Ze względu na zmienną strukturę układu regulacji bardzo ważnym zadaniem jest prawidłowa 
detekcja trybu pracy kondycjonera. Zmienna struktura układu regulacji kondycjonera bazuje na trzech 
sygnałach wyjściowych z układu detekcji trybu pracy DTP (FU – sygnał zapadu napięcia sieci,  
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FI – sygnał przeciążenia i FDC – sygnał rozładowania zasobnika energii). Sygnał zapadu FU = 1 jest 
generowany w przypadku zmniejszenia się amplitudy napięcia sieci poniżej 90% jej wartości 
znamionowej, przez czas ok. 2 ms. Sygnał przeciążenia FI = 1 jest generowany w przypadku 
zwiększenia się wartości chwilowej składowej czynnej prądu obciążenia powyżej przyjętego poziomu 
(w kondycjonerze laboratoryjnym jest to prąd o amplitudzie Imlim = 20 A). Sygnałem o wyższym 
priorytecie jest sygnał zapadu FU. Sygnał FDC jest sumą logiczną obu wymienionych wcześniej 
sygnałów i służy do przełączenia przekształtników DC-DC ze stanu utrzymywania stałego napięcia 
superkondensatorów w stan ich rozładowywania (utrzymywania zadanego napięcia kondensatorów 
obwodu pośredniczącego). Schemat blokowy detekcji trybu pracy przedstawia rys. 7.23. 
 

 
 
Rys. 7.23. Układ detekcji trybu pracy kondycjonera 

 
Rozpoznanie zapadu bazuje na pomiarze dwóch napięć międzyprzewodowych odbiornika (uOAB 

i uOBC), natomiast rozpoznanie przeciążenia odbywa się w oparciu o składową czynną prądu 
obciążenia iOd w układzie dq związanym z napięciem odbiornika chronionego.  

Układ regulacji przekształtnika AC-DC 

Układ regulacji przekształtnika AC-DC charakteryzuje się zmienną strukturą, zależną od trybu 
pracy kondycjonera. W układzie regulacji przekształtnika AC-DC występuje wewnętrzna pętla 
regulacji prądu WPRP, która działa niezależnie od trybu pracy kondycjonera. Odpowiada ona za 
kształtowanie właściwości dynamicznych kondycjonera. Sygnałem wejściowym dla WPRP jest sygnał 
zadanego prądu przekształtnika iPzad, który wytwarzany jest w pozostałej części układu regulacji. 
Wewnętrzna pętla regulacji prądu ma za zadanie wytworzyć odpowiednie napięcie przekształtnika uP, 
tak aby prąd przekształtnika iP był równy prądowi zadanemu iPzad.  

Ideę działania pętli regulacji prądu pokazano na rys. 7.24. Napięcie przekształtnika AC-DC jest 
tak kształtowane, aby jego prąd śledził prąd zadany. Tętnienia prądu ograniczane są poprzez filtr AC, 
tj. dławik LAC i kondensator (przy analizie wewnętrznej pętli regulacji prądu przyjęto, że kondensator 
jest przyłączony równolegle do odbiorników chronionych i jego prąd jest uwzględniany w mierzonym 
prądzie odbiornika). Prąd przekształtnika IP opisuje się równaniem (7.15), gdzie RLAC oznacza 
rezystancję dławika LAC. 

 

 
 

Rys. 7.24. Schemat ideowy wewnętrznej pętli regulacji prądu 
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Przy pominięciu rezystancji dławików sieciowych zadane napięcie wyjściowe przekształtnika 

UPzad jest określane równaniem (7.16) [C6]: 
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i

Lu u k i i
T

= − − )  (7.16) 

 
gdzie:  kP – współczynnik wzmocnienia w pętli regulacji prądu, 
 Ti – okres wykonywania obliczeń w sterowniku dla przekształtnika AC-DC, Ti = TS. 

 
Równanie (7.16) obowiązuje dla układu współrzędnych αβ. Dynamikę działania pętli regulacji 

prądu można kształtować przez zmianę współczynnika kP. Przy realizacji mikroprocesorowej układu 
regulacji współczynnik kp powinien mieć wartości mniejsze od jedności (stała czasowa pętli regulacji 
prądu musi być większa od czasu wykonywania obliczeń stąd kP < 1). Dla większych wartości 
współczynnika kP > 1 pętla regulacji prądu ma charakter oscylacyjny.  

Uwzględniając opóźnienia związane z realizacją mikroprocesorową układu regulacji, takie jak 
wykonywanie obliczeń i realizacja napięć na wyjściach PWM z rejestrami podwójnie buforowanymi, 
wiążące się z tym opóźnienie można przybliżyć stałą czasową τ = (3/2)Ti. Opóźnienie to aproksymuje 
się za pomocą elementu inercyjnego I rzędu i przy jednoczesnym pominięciu rezystancji dławika RLAC 
transmitancja zamkniętej pętli regulacji przyjmuje postać (7.17):  

 

 ( ) ( )

2

P AC
P Pzad2 2

2 2

P P P P

1

1 1

s
k LI I s

s s s s
k k k k

τ

= +
τ τ τ τ

+ + + +
OU s  (7.17) 

 
Transmitancja (7.17) zawiera dwa składniki – pierwszy określa reakcję układu na prąd zadany, 

natomiast drugi opisuje wpływ napięcia sieci (mierzonego na odbiorniku i traktowanego jako 
zakłócenie) na prąd przekształtnika AC-DC. Mianowniki transmitancji są II rzędu, a przyjęcie kP = 0,5 
odpowiada kryterium modułowemu. Dla wyższych wartości współczynnika kP odpowiedź na skok 
wielkości zadanej ma charakter oscylacyjny. 

Transmitancja zakłóceniowa od napięcia sieci powoduje efekt generacji niepożądanego prądu 
wyprzedzającego napięcie sieci dla każdej z harmonicznych napięcia sieci. Problem z generacją 
niepożądanego prądu został rozwiązany poprzez zastosowanie dodatkowych napięć, dodawanych do 
napięcia wyznaczanego w algorytmie regulacji prądu. Napięcia te (amplitudy i położenia kątowe dla 
1., 5. i 7. harmonicznej) mogą być dostrajane podczas pracy kondycjonera celem uzyskania 
minimalizacji harmonicznych prądów sieci. 

Tryb kompensacji mocy biernej – TKMB 

W trybie kompensacji mocy biernej (TKMB) kondycjoner jest podłączony do sieci zasilającej 
równolegle do odbiorników chronionych. Do zadań stawianych przekształtnikowi AC-DC należą: 
- zachowanie stałej wartości średniej napięć kondensatorów obwodów pośredniczących, 
- generacja prądów kompensujących moc bierną odbiornika, 
- generacja prądów wyższych harmonicznych. 
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W trybie TKMB przekształtnik AC-DC pracuje identycznie jak równoległy energetyczny filtr 
aktywny (APF). Strukturę układu regulacji kondycjonera dla tego trybu pracy przestawiono na 
rys. 7.25. 

W trybie TKMB składowa bierna prądu przekształtnika iPzadq jest ujemną składową bierną prądu 
obciążenia iOq. Zapewnia to kompensację mocy biernej i eliminację części wyższych harmonicznych 
prądu. Składowa czynna prądu przekształtnika iPzadd jest określana jako różnica między prądem 
z regulatora napięcia średniego obwodu pośredniczącego REG1 i składową czynną prądu obciążenia 
iOd. Takie podejście pozwala dodatkowo eliminować składowe o częstotliwości wyższych 
harmonicznych, które są obecne w składowej prądu obciążenia iOd.  

Poprzez odpowiednio dobrane parametry regulatora napięcia średniego kondensatorów obwodu 
pośredniczącego REG1 prąd iDCd jest równoważny sumie prądu średniego składowej d prądu 
obciążenia oraz prądowi ładowania kondensatora i superkondensatorów. Podczas ładowania 
kondensatora współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego regulatora powinien być duży. W stanie 
ustalonym na napięcia uDC wpływa prąd przekształtnika AC-DC, który po stronie DC powoduje 
występowanie tętnień w napięciu kondensatora. Tętnienia w napięciu kondensatora, nie powinny 
wpływać na wartość prądu czynnego pobieranego z sieci. Aby nie były one wzmacniane w układzie 
regulacji, współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego regulatora w tym stanie powinien być mały. 
Dodatkowo czas zdwojenia regulatora powinien być stosunkowo duży (rzędu milisekund). Do 
regulacji napięcia kondensatora wykorzystano regulator PI (REG1) o zmiennym wzmocnieniu 
proporcjonalnym. 

 
 
Rys. 7.25. Układ regulacji przekształtnika AC-DC w trybie TKMB 

Tryb eliminacji przeciążeń – TEP 

W przypadku współpracy kondycjonera energii z obciążeniami o charakterze zmiennym w czasie, 
energia zgromadzona w superkondensatorach służy do ograniczenia mocy pobieranej z sieci. 
Ponieważ generacja mocy biernej nie wymaga dodatkowego źródła energii, zasobnik jest przydatny 
w sytuacji, gdy składowa czynna prądu obciążenia iOd przekroczy poziom maksymalny Imlim.  

W trybie eliminacji przeciążeń TEP kondycjoner jest podłączony do sieci zasilającej równolegle 
do odbiorników chronionych. Do zadań stawianych przekształtnikowi AC-DC należą: 
- ograniczanie prądów sieci w przypadku odbiorników niestacjonarnych, 
- generacja prądów kompensujących moc bierną odbiorników, 
- generacja prądów wyższych harmonicznych. 

Na rys. 7.26 przedstawiona została struktura układu regulacji dla przekształtnika AC-DC. 
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Rys. 7.26. Struktura układu regulacji przekształtnika AC-DC dla trybu TEP 
 

W układzie regulacji przekształtnika AC-DC nie występują regulatory. Składowa bierna prądu 
zadanego falownika iPzadq jest ujemną składową bierną prądu obciążenia iOq (kompensacja mocy 
biernej i części wyższych harmonicznych). Składowa czynna prądu zadanego falownika iPzadd jest 
różnicą między maksymalnym prądem czynnym sieci Imlim a składową czynną prądu obciążenia iOd. 
Prąd maksymalny Imlim ma stałą wartość, więc prąd iPzadd zawiera wyższe harmoniczne prądu 
obciążenia oraz składową podstawową o amplitudzie równej nadwyżce prądu obciążenia nad poziom 
ograniczenia Imlim. Dynamika przekształtnika AC-DC jest ograniczona dynamiką wewnętrznej pętli 
regulacji prądu. W trybie eliminacji przeciążeń regulatory przekształtników DC-DC mają za zadanie 
utrzymywać napięcia kondensatorów obwodu pośredniczącego na zadanym poziomie uDC** = ¼UDCzad.  

Tryb eliminacji zapadów napięcia – TEZ 

Po wystąpieniu zapadu napięcia lub krótkiej przerwy w sieci zasilającej układ regulacji kondycjo-
nera odłącza kondycjoner wraz z odbiornikiem chronionym od sieci za pomocą wyłącznika 
tyrystorowego. W trybie tym układ regulacji kondycjonera generuje, w oparciu o wewnętrzny 
algorytm przyrostowy, zadane położenie wektora przestrzennego napięcia odbiornika uO. Przekształt-
nik AC-DC pracuje z wewnętrzną pętlą regulacji prądu, jednak poprzez zastosowanie podłączonych 
równolegle do odbiornika chronionego kondensatorów filtru RACCAC układ pracuje jako sterowane 
źródło napięcia uO. Ideę pracy kondycjonera w trybie eliminacji zapadów przedstawiono na rys. 7.27.  

 

 
 
Rys. 7.27. Schemat ideowy układu przekształtnik AC-DC – obciążenie w trybie TEZ 

 
Wewnętrzna pętla regulacji zapewnia realizację zadanej wartości prądu iPzad, natomiast zadaniem 

zewnętrznej pętli regulacji jest utrzymanie stałej wartości składowych dq napięcia uO na filtrze 
pojemnościowym RACCAC. Takie podejście pozwala na potraktowanie prądu obciążenia jako 
zakłócenia i uniezależnia syntezę regulatora od charakteru obciążenia (liniowego lub nieliniowego). 

Zadaniem przekształtnika AC-DC jest generowanie napięć sinusoidalnych na filtrze RACCAC (na 
zaciskach odbiornika chronionego), przy zachowaniu stałej wartości składowych dq napięcia uO. 
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Układ sterowania kondycjonera dla trybu eliminacji zapadów przedstawiono na rys. 7.28. Prądy 
zadane dla wewnętrznej pętli regulacji prądu są wyznaczane w dwóch takich samych regulatorach PI – 
REG2, które kontrolują wartości składowych dq napięcia odbiornika uO. Dynamika kształtowania 
prądu jest ograniczona przez wewnętrzną pętlę regulacji prądu.  

 

 
 
Rys. 7.28. Struktura układu regulacji w przekształtniku AC-DC w trybie TEZ 

 
Układ współrzędnych dq, w którym odbywa się regulacja, związany jest z położeniem wektora 

przestrzennego napięcia zadanego UOzad. Do tego układu współrzędnych transformowane są zmierzone 
wartości napięć na zaciskach obciążenia. Przekształtnik AC-DC reguluje wartości napięć na 
połączonych równolegle odbiorniku i filtrze pojemnościowym RACCAC, natomiast prądy obciążenia 
traktuje się jako zakłócenia. Rezystory RAC ograniczają oscylacje w przypadku podłączania 
kondensatorów CAC do sieci. 

Pomijając rezystancję RAC, zamknięty układ regulacji można uprościć do struktury przedstawionej 
na rys. 7.29, składającej się z regulatora REG2, elementu inercyjnego I rzędu (wewnętrzna pętla 
regulacji prądu WPRP) oraz układu całkującego, którym jest kondensator CAC (taka struktura układu 
regulacji obowiązuje dla każdej ze składowych). Zakłóceniem jest tu prąd obciążenia iO. Dla takiego 
obiektu regulacji, przy dodatkowym wymaganiu szybkiego tłumienia zakłócenia, najczęściej stosuje 
się kryterium symetryczne doboru parametrów regulatora.  
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Rys. 7.29. Uproszczona struktura układu sterowania napięcia odbiornika chronionego 

Analiza pracy wyłącznika tyrystorowego 

Wyłącznik tyrystorowy służy do odłączania odbiornika chronionego i kondycjonera od sieci 
zasilającej, w przypadku wykrycia w napięciu sieciowym uS zapadu. Szczegóły analizy pracy 
wyłącznika tyrystorowego zawarte są w artykule [MZ5].  

Odłączenie od sieci zasilającej jest niezbędne, gdyż w przypadku zapadu napięcia sieć zasilająca 
może stanowić obwód niskoimpedancyjny, uniemożliwiający odbudowę napięcia na zaciskach 
odbiornika chronionego. Po wykryciu zapadu kondycjoner generuje sygnał do wyłączenia wyłącznika 
tyrystorowego, a następnie przechodzi z pracy jako źródło prądu do pracy jako źródło napięcia uO – 
rys. 7.27. Należy tu nadmienić, że nie jest możliwe dokładne kontrolowanie chwili wyłączenia 
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tyrystorów i dlatego w układzie regulacji powinno być zapewnione odpowiednie działanie 
kondycjonera.  

W analizowanym kondycjonerze laboratoryjnym tyrystory wyłącznika wyłączane są poprzez 
zadawanie przez kondycjoner prądu równego prądowi odbiornika iP = iO, co redukuje prąd sieci do 
zera. Czasy odłączania tyrystorów wyłącznika wynoszą od ok. 2 ms do 3 ms, gdzie wykrywanie 
zapadu trwa co najmniej 1 ms. Po zakończeniu procesu odłączania kondycjoner zaczyna pracować 
w pętli regulacji napięcia obciążenia uO. Działanie kondycjonera w procesie przejścia pomiędzy 
trybem kompensacji mocy biernej TKMB a trybem eliminacji zapadów TEZ przedstawiono na 
rys. 7.30.  

 

 
 
Rys. 7.30. Sekwencja zdarzeń przy odłączaniu wyłącznika tyrystorowego odbiornika chronionego 

 
Po stwierdzeniu końca zapadu napięcia, układ sterowania powinien ponownie podłączyć odbior-

nik chroniony wraz z kondycjonerem do sieci. Jeżeli przed załączeniem wyłącznika wystąpi 
przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem sieci a napięciem odbiornika, to po załączeniu wyłącznika 
tyrystorowego w prądzie sieci wystąpi przetężenie prądowe. W celu ograniczenia przetężenia 
prądowego stosuje się resynchronizację kondycjonera i odbiornika chronionego (trwającą 40 ms). 
Działanie kondycjonera w procesie ponownego podłączenia kondycjonera i odbiornika chronionego 
do sieci zasilającej jest następujące:  

W trybie eliminacji zapadów kondycjoner w sposób ciągły monitoruje napięcie sieci uS. Gdy 
amplituda napięcia sieci osiągnie wartość poprawną (powyżej 90% Un) i ten poziom napięcia utrzyma 
się przez 20 ms (zabezpieczenie przed zapadem jednofazowym), układ detekcji trybu pracy 
kondycjonera potwierdza koniec zapadu. Następnie przez 40 ms kondycjoner przeprowadza procedurę 
resynchronizacji, po czym generuje sygnał do załączenia tyrystorowego wyłącznika. Równocześnie 
kondycjoner zaczyna pracę w trybie TKMB. Resynchronizacja polega na wprowadzaniu w kolejnych 
krokach obliczeniowych stałej poprawki kątowej, wyznaczanej na podstawie przesunięcia pomiędzy 
napięciem sieci uS i napięciem odbiornika chronionego uO w chwili wystąpienia końca zapadu.  

7.6.2. Układ regulacji przekształtnika DC-DC  

Przekształtnik DC-DC (rys. 7.9) opisuje się równaniami (7.18). Równania te opisują model 
dynamiczny przekształtnika DC-DC (rys. 7.31) dla obu stanów tranzystora Sa z uwzględnieniem 
rezystancji RL dławika LDC i rezystancji RSCZ1 zasobnika superkondensatorowego CSCZ1. Sygnał DC-
DCon na rys. 7.31 stanowi sygnał załączający przekształtnik DC-DC. 
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Rys. 7.31. Model dynamiczny przekształtnika DC-DC opisanego wzorami (7.18) – Matlab-Simulink 
 
Przedstawiony powyżej opis przekształtnika służy do określenia parametrów układu regulacji 

przekształtnika DC-DC, którego funkcją jest przekazywanie energii pomiędzy obwodem pośredniczą-
cym CDCZ1 a zasobnikiem superkondensatorowym CSCZ1. Spośród wielu metod regulacji przekształtni-
ka DC-DC w pracy wybrano metodę bezpośredniego kształtowania prądu iL dławika LDC, tzw. metodę 
deadbeat. Metoda ta umożliwia osiągnięcie wartości zadanego prądu iLzad po dwóch okresach 
modulatora TSDC, z uwzględnieniem opóźnień w mikrokontrolerze. Realizowana jest ona w regulatorze 
„deadbeat”, którego struktura jest wyznaczona na podstawie uproszczonych równań stanu opisujących 
prąd iL dławika LDC (7.19). Uproszczenie to polega na założeniu stałości napięć uSCZ1 i uDC1 oraz 
nieuwzględnieniu rezystancji RSCZ1 i RL.  
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gdzie: d jest zmiennym w czasie wypełnieniem sygnału sterującego tranzystorem Sa. 
 
Dalsze uproszczenie równań (7.19) polega na ich uśrednieniu za okres TSDC, które prowadzi do 

uzyskania wzoru (7.20). Uśrednienie to można wykonać z uwagi na dyskretne działanie regulatora.  
 

 DC L DC1 SCZ1
dL i du u
dt

= −  (7.20) 

 
Zastępując pochodną prądu ze wzoru (7.20) dyskretnym przyrostem określanym na podstawie 

dwóch kolejnych kroków, uzyskuje się z równania różniczkowego równanie różnicowe o postaci 
(7.21). Opis układu dyskretnego można zilustrować na przykładzie z rys. 7.32, gdzie zamieszczono 
przykładowy przebieg prądu dławika iL, w sytuacji gdy stosunek napięć uSCZ1/uDC1 = 1/3. 
W jednakowych odstępach czasu wykonywany jest pomiar prądu iL, który wykorzystywany jest do 
obliczenia wypełnienia d (7.22). Dyskretna wartość wypełnienia sygnału sterującego d(n) oddziałuje 
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na bieżącą wartość średnią prądu dławika 〈iL〉TsDc, który mierzony jest w równych odstępach czasu 
symbolizowanych zmienną n.  
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Rys. 7.32. Ilustracja działania regulatora typu „deadbeat” 
 
Równanie (7.21) stanowi podstawę do wyznaczenia wartości wypełnienia stanowiącego sygnał 

wyjściowy regulatora typu „deadbeat”. Należy zaznaczyć, że brany jest tutaj pod uwagę przyrost 
występujący w dwóch kolejnych krokach pracy mikrokontrolera. Wynika to z tego, że prąd zadany 
może być realizowany tylko po dwóch krokach, co jest spowodowane opóźnieniem układu 
realizującego sygnały PWM. Po przekształceniu równania (7.21) i przyjęciu, że napięcia uSCZ1 i uDC1 
w ciągu kilku następnych okresów TSDC są niezmienne (uDC1(n+1) = uDC1(n) = uDC1(n-1) 
i uSCZ1(n+1) = uSCZ1(n) = uSCZ1(n-1)), uzyskuje się wypełnienie sygnału sterującego, jakie jest 
potrzebne w aktualnym kroku d(n) – (7.22). We wzorze tym przyjęto iLZAD = iL(n+2). 
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Sygnałem wejściowym do regulatora realizującego równanie (7.22) jest odpowiednio wartość 

zadana prądu dławika iLzad, napięcie na kondensatorze obwodu pośredniczącego uDC1 i napięcie na 
zasobniku superkondensatorowym uSCZ1, a sygnałem wyjściowym jest wypełnienie d sygnału 
sterującego tranzystorem górnym przekształtnika DC-DC. Regulator typu „deadbeat” realizujący 
równanie (7.22) przedstawiono na rys. 7.33.  
 

 
 
Rys. 7.33. Regulator typu „deadbeat” 
 

Sterowanie nadrzędne układu regulacji przekształtnika DC-DC uzależnione jest od trybu pracy 
tego przekształtnika. Inny jest układ sterowania podczas ładowania zasobnika superkondensatorowego 
i inny jest przy jego rozładowaniu.  
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Podczas ładowania zasobnika superkondensatorowego wielkością regulowaną dla układu regula-
cji jest napięcie na zasobniku uSCZ (rys. 7.34 – REG5), dodatkowo należy zastosować regulator 
ograniczający moc ładowania (REG4). Regulator ten działa pod wpływem sygnału uDC, który z kolei 
przy ograniczonym prądzie przekształtnika AC-DC jest miarą mocy. W sytuacji, gdy moc dostarczana 
do obwodu pośredniczącego DC z sieci zasilającej jest mniejsza niż moc pobierana przez przekształt-
nik DC-DC napięcie uDC będzie się zmniejszać. Powoduje to obniżenie iLzad, a więc w rezultacie 
ograniczenie mocy ładowania.  

Podczas rozładowania zasobnika regulator REG3 regulować będzie napięcie uDC obwodu pośred-
niczącego.  

 

 
 
Rys. 7.34. Układ regulacji przekształtnika DC-DC 

7.7. Zabezpieczenie nadprądowe tranzystorów 
Badany, a więc i laboratoryjny kondycjoner ma 36 tranzystorów, z których każdy jest wystero-

wywany przez scalony drajwer typu MC33153. Schemat wewnętrzny tego drajwera został pokazany 
na rys. 7.35. Drajwer ten umożliwia, oprócz dostosowania sygnału sterującego do odpowiedniego 
poziomu napięcia bramkowego tranzystora (+15/-5V), zabezpieczenie tranzystora przed zbyt dużym 
prądem tranzystora. Takie zabezpieczenie może być wykonane na dwa sposoby: albo przez 
zastosowanie pomiaru prądu tranzystora (również wykorzystanie elektrody tranzystora stanowiącej 
tzw. źródło prądowe), albo poprzez pomiar napięcia tranzystora w stanie przewodzenia, co stanowi 
tzw. zabezpieczenie od desaturacji tranzystora [J2]. 

 

 
 

Rys. 7.35. Schemat wewnętrzny scalonego drajwera MC33153 
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Rys. 7.36. Sposób przyłączenia drajwera MC33153 do modułu IGBT 
 
Przy konstrukcji układu zabezpieczenia nadprądowego tranzystorów wykorzystano drugi wariant 

tego zabezpieczenia. Układ połączeń drajwera scalonego dla modułu IGBT został zaprezentowany na 
rys. 7.36. W układzie tym można wyróżnić diodę Ddesat służącą do zabezpieczenia drajwera scalonego 
przed napięciem kolektora tranzystora w stanie blokowania. W przypadku załączenia tranzystora, 
z wyjścia 8 drajwera scalonego wypływa prąd pomiarowy o wartości 270 μA. Prąd ten płynie 
w obwodzie rezystor Rdesat, dioda Ddesat, kolektor-emiter tranzystora IGBT i powraca do drajwera 
wyprowadzeniem numer 2. W tym czasie w drajwerze na wejściu nr 8 odbywa się pomiar napięcia, 
będącego sumą spadków napięć w przedstawionym obwodzie. Jeśli napięcie to przekroczy wartość 
Udesat = 6,5 V, spowoduje zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego drajwera. Zatem dobór 
zabezpieczenia nadprądowego polega na określeniu wartości spadku napięcia tranzystora UTdesat przy 
odpowiednim prądzie zadziałania zabezpieczenia ITdesat, dobraniu diody Ddesat i rezystancji rezystora 
Rdesat.  

W pracy przyjęto wartość prądu zadziałania zabezpieczenia nadprądowego ITdesat = 150 A. 
Wartość napięcia przewodzenia UTdesat tranzystora SKM75GB123D przy prądzie ITdesat odczytuje się 
z charakterystyki przewodzenia [MF2]. Z uwagi na to, że charakterystyka ta jest określona jedynie dla 
prądów mniejszych niż 90 A, ekstrapolowano ją do wartości odpowiadających wartości prądu ITdesat. 
Ekstrapolację przeprowadzono za pomocą wbudowanej funkcji sklejanej cspline w programie 
Mathcad. Na rys. 7.37 przedstawiono charakterystykę przewodzenia z karty katalogowej [MF2] 
i charakterystykę ekstrapolowaną. Dla prądu ITdesat = 150 A obliczono wartość napięcia UTdesat = 5,6 V.  

Z uwagi na to, że napięcie znamionowe obwodu pośredniczącego wynosi UDC1 = 190 V, napięcie 
wsteczne diody Ddesat – URRM powinno być co najmniej dwukrotnie większe niż UDC1, zaś spadek 
napięcia przewodzenia tej diody uD dla prądu 270 μA ma być mniejszy niż 0,9 V (6,5 V-
5,6 V = 0,9 V). Te warunki spełnia szybka dioda prostownicza UF4005 o następujących parametrach: 
URRM = 600 V i uD = 0,61 V. Dla tak dobranej diody Ddesat rezystancję rezystora Rdesat określa się na 
podstawie spadku napięcia Udesat-UTdesat-uD = 0,29 V, co daje Rdesat = 1 kΩ.  

Sprawdzenie działania zabezpieczenia przeprowadzono dla wszystkich 36 tranzystorów kondy-
cjonera laboratoryjnego, a wyniki testów przedstawia się w następnym rozdziale.  
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Rys. 7.37. Charakterystyka wyjściowa tranzystora SKM 75GB123D: a) z karty katalogowej [MF2], b) funkcja 
ekstrapolowana  

7.8. Podsumowanie 
W niniejszym rozdziale zaprezentowano kondycjoner laboratoryjny z 5-poziomowym prze-

kształtnikiem kaskadowym współpracujący z zasobnikiem superkondensatorowym. Pokazuje się 
szczegółowo sposób projektowania poszczególnych elementów składowych kondycjonera, które 
obejmują budowę obwodów głównych, sterownika mikroprocesorowego, a także realizację układu 
sterowania wykonaną w warstwie programowej.  

Sposób doboru poszczególnych elementów został przedstawiony dla wybranego przypadku 
kondycjonera o mocy 10 kVA, jednak nie powoduje on utraty ogólności zagadnienia omawianego 
w tym rozdziale.  

Zbudowany kondycjoner przeszedł pomyślnie serię badań laboratoryjnych, których wyniki 
zostały zestawione w następnym rozdziale. 
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8. Wyniki badań laboratoryjnych i ich porównanie 
z wynikami obliczeń i symulacji  
 
Badania laboratoryjne miały na celu weryfikację wyników teoretycznych i tych uzyskanych za 

pomocą obliczeń numerycznych i symulacji komputerowej. Skupiono się na badaniach laboratoryj-
nych kondycjonera, który zawiera wielopoziomowy przekształtnik AC-DC będący głównym obiektem 
badań w niniejszej pracy. Poprawność pracy kondycjonera stanowi dowód poprawności funkcjonowa-
nia wielopoziomowego przekształtnika AC-DC.  

W trakcie badań kondycjonera laboratoryjnego przebadano różne stany pracy kondycjonera, tj.: 
- rozruch kondycjonera,  
- tryb kompensacji mocy biernej – TKMB,  
- tryb eliminacji zapadów – TEZ, 
- tryb eliminacji przeciążeń – TEP. 

8.1. Rozruch kondycjonera  
Rozruch kondycjonera polega na wstępnym naładowaniu kondensatorów obwodu pośredniczące-

go CDC. Jest to ważny etap pracy kondycjonera z uwagi na jego poprawne działanie w innych trybach 
pracy. Napięcie kondensatorów uDC**, np. uDC1A, powinno być takie, aby przekształtnik AC-DC mógł 
wytworzyć napięcie wyjściowe uP, które będzie mogło być większe niż napięcie sieciowe. Aby tak 
było, napięcie każdego z kondensatorów obwodu pośredniczącego 5-poziomowego kaskadowego 
przekształtnika AC-DC powinno spełniać warunek uDC** > ¼USm, gdzie USm jest amplitudą napięcia 
międzyfazowego sieci zasilającej.  

Proces ładowania kondensatorów przekształtnika AC-DC można podzielić na 4 etapy: 
Etap I Ładowanie kondensatorów CDC przez diody przekształtnika AC-DC i rezystory rozruchowe 

Rroz połączone szeregowo z dławikami sieciowymi LAC.  
Etap II Zwarcie rezystorów rozruchowych Rroz, dalsze doładowanie kondensatorów CDC przez diody 

przekształtnika AC-DC.  
Etap III Załączenie tranzystorów i ograniczanie prądu przekształtnika w taki sposób, aby napięcia 

kondensatorów obwodu pośredniczącego narastały liniowo.  
Etap IV Stan ustalony, przy którym pobierany jest prąd z sieci ze składową czynną potrzebną do 

naładowania zasobnika superkondensatorowego i na pokrycie wszystkich strat kondycjonera.  
Poniżej zostaną szczegółowo omówione wszystkie etapy procesu ładowania obwodu pośredniczą-

cego, których występowanie zostało zobrazowane na rys. 8.1a i b. 
Z rys. 8.1.a i b wynika, że czasy występowania poszczególnych etapów zmierzone w kondycjone-

rze laboratoryjnym i w symulacji są porównywalne, a jedynie w etapie III obserwuje się inne 
zachowanie prądu kondycjonera (widoczne w prądzie przekształtnika iP). Różnice w tych prądach 
wynika z różnic w nastawach regulatora nadrzędnego (REG1) napięcia kondensatorów obwodu 
pośredniczącego w kondycjonerze laboratoryjnym i w symulacji. Optymalne nastawy regulatorów 
w układzie regulacji kondycjonera nie są omawiane w niniejszej pracy.  

W pierwszym etapie kondensatory ładowane są z sieci poprzez diody przekształtnika AC-DC 
i rezystory rozruchowe Rroz szeregowo połączone z siecią zasilającą – rys. 8.2. Wartości rezystancji 
rozruchowych Rroz muszą być tak dobrane, aby prąd ładujący kondensatory nie był większy od prądu 

  
 164 



8. Wyniki badań laboratoryjnych i ich porównanie z wynikami obliczeń i symulacji  
  

znamionowego kondycjonera, a moc wydzielana na tych rezystorach nie doprowadziła do ich 
uszkodzenia. Pierwszy warunek realizuje się po to, aby prąd ładowania kondensatorów nie 
spowodował wyzwolenia zabezpieczeń nadprądowych w torze zasilania.  
 
a) b) 
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Rys. 8.1. Wstępne ładowanie kondensatorów CDC obwodu pośredniczącego z zaznaczonymi poszczególnymi 

etapami rozruchu kondycjonera: a) przebiegi oscyloskopowe, b) przebiegi symulacyjne przedstawione 
w działkach odpowiednio dla uDC1A (50 V/dz), iPB (5 A/dz), uSB (200 V/dz) 

 

 
 
Rys. 8.2. Podłączenie kondycjonera laboratoryjnego do sieci zasilającej przez rezystory rozruchowe Rroz 

 
Na prąd ładowania kondensatorów iP wpływ mają:  

- napięcie sieciowe uS, 
- napięcia uDC** kondensatorów CDC**, 
- pojemności tych kondensatorów CDC**, 
- indukcyjności dławików sieciowych LAC,  
- rezystancje rezystorów rozruchowych Rroz.  

Parametry RL sieci w dalszej analizie pomija się z powodu znacznie mniejszych wartości niż 
indukcyjności dławików sieciowych LAC i rezystancji rezystorów rozruchowych Rroz. Indukcyjność 
dławików sieciowych w kondycjonerze laboratoryjnym wynosi LAC = 4 mH. 

Proces ładowania kondensatorów CDC przedstawiono na rys. 8.3. Przyjęto, że ładowanie konden-
satorów ma być krótsze niż 1 sekunda, a energia wydzielana w rezystorach rozruchowych powinna 
być mniejsza od energii dopuszczalnej.  
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Do zbudowanego kondycjonera laboratoryjnego wybrano rezystory o mocy znamionowej 
PRn = 50 W. Rezystory te wytrzymują udar prądowy o energii nie większej niż 100 J i mocy 
maksymalnej 1250 W [MF19]. Energia pobierana z sieci zasilającej, a potrzebna do naładowania 
6 kondensatorów o pojemności CDC = 4,4 mF równa jest dwukrotności energii zgromadzonej 
w kondensatorach w stanie naładowania. Połowa tej energii wydzielana jest na rezystorach 
rozruchowych, a druga połowa jest gromadzona w kondensatorach. Wynika zatem z tego, że na 
rezystorach rozruchowych zawsze będzie się wytracała ta sama energia niezależnie od ich rezystancji. 
Energia wydzielana na jednym z 3 rezystorów rozruchowych ERroz jest określana na podstawie 
całkowitej energii gromadzonej w 6 kondensatorach obwodu pośredniczącego, a opisuje się ją wzorem 
(8.1). 

 

 
 

Rys. 8.3. Proces ładowania kondensatorów przez rezystory rozruchowe – etap I  
 

 ( )
2

2DCth1
Rroz DC

1 6 4,4 mF 130 V 74,36 J
3 2

UE C= = ⋅ =  (8.1) 

 
gdzie: UDC1th – napięcie progowe, przy którym rezystory rozruchowe Rroz są zwierane, UDC1th = 130 V. 

 
Widać stąd, że energia wydzielana na rezystorach rozruchowych ERroz jest mniejsza od znamio-

nowej wartości energii podanej przez producenta rezystorów (100 J). Zatem rezystory o znamionowej 
mocy 50 W mogą pracować jako rezystory rozruchowe ze względu na wydzielaną energię. 
W rzeczywistości energia wydzielana na tych rezystorach będzie niewiele mniejsza od energii 
określonej wzorem (8.1) z powodu występowania spadków napięć na diodach tranzystorów IGBT, 
rezystancji doprowadzeń i rezystancji dławików sieciowych. 

Dobierając rezystancję rezystorów rozruchowych Rroz, określa się jej wpływ na czas ładowania 
kondensatorów tr1, prąd udarowy IPm i moc wydzielaną PRmax przy tym udarze na rezystorach. Wpływ 
rezystancji na te parametry został przebadany na podstawie obliczeń symulacyjnych (Matlab-
Simulink) dla układu z rys. 8.4 i 8.5, a jego wyniki przedstawiono w postaci charakterystyk na 
rys. 8.6.  

W pracy przyjęto, że czas ładowania nie jest większy niż 1 sekunda. Powoduje to, że rezystancja 
Rroz nie może być większa niż 100 Ω – rys. 8.6.a. Z kolei prąd udarowy powinien być mniejszy niż 
wartość prądu znamionowego (zapobiega to ewentualnemu zadziałaniu zabezpieczeń prądowych 
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umieszczonych w torze linii zasilającej). Ten warunek powoduje, że Rroz > 14,5 Ω – rys. 8.6.b. 
Producent rezystorów zaleca również, żeby maksymalna moc wydzielana w trakcie czasów krótszych 
niż 1 s była nie większa niż PRmaxn = 25·PRn = 25·50 W = 1,25 kW. To powoduje, że rezystory muszą 
mieć rezystancję Rroz > 38 Ω – rys. 8.6.c. W pracy wybrano rezystory rozruchowe Rroz = 47 Ω.  

 

 
 
Rys. 8.4. Model symulacyjny kondycjonera służący do określenia wpływu rezystancji Rroz 
 
 a) b) 

   
 
Rys. 8.5. Model symulacyjny rozruchu kondycjonera: a) przekształtnik kaskadowy, b) rezystory rozruchowe 

zwierane przez styczniki. Na rysunku nie przedstawia się przekształtników DC-DC wraz z zasobni-
kiem superkondensatorowym 

 
Kondensatory obwodu pośredniczącego po załączeniu wyłącznika tyrystorowego ładują się do 

wartości ustalonej UDCth2 = ¼USm. W przypadku sieci trójfazowej o napięciu USS = 400 V, 
USm = √2·USS = 565 V, a napięcie UDCth2 = 141 V. Dlatego napięcie progowe, przy którym zwierane są 
rezystory rozruchowe, powinno spełniać warunek UDCth1 < UDCth2. Im większa będzie różnica między 
napięciem UDCth1 a UDCth2, tym większy popłynie prąd udarowy przy zwarciu rezystorów rozrucho-
wych Rroz. Gdy zwarcie rezystorów wystąpi przy UDCth1 = 130 V, to popłynie prąd o amplitudzie ok. 
6 A – rys. 8.7). Zwarcie rezystorów rozruchowych Rroz rozpoczyna II etap procesu ładowania 
kondensatorów.  
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Rys. 8.6. Charakterystyki rozruchu kondycjonera przy ładowaniu kondensatorów przez rezystory rozruchowe:  

a) czasu rozruchu tr1, b) prądu udarowego IPm i c) maksymalnej mocy PRmax wydzielanej na rezystorach 
rozruchowych Rroz 

 

 
 
Rys. 8.7. Proces ładowania kondensatorów przy zwarciu rezystorów rozruchowych – etap II  

 
Na rys. 8.7 można zauważyć, że napięcie UDCth2 > 141 V. Wynika to z tego, że napięcie zasilające 

w laboratorium, gdzie prowadzone były badania, wynosiło USS = 410 V, przez co UDCth2 = 145 V. 
Aby kondycjoner mógł poprawnie kształtować prąd wyjściowy iP, napięcie wyjściowe prze-

kształtnika AC-DC powinno mieć amplitudę wyższą od napięcia sieci zasilającej. W pracy przyjęto, że 
amplituda napięcia międzyfazowego wytwarzanego przez przekształtnik jest wyższa od takiej 
amplitudy napięcia sieciowego USm o 32,6%. Z uwagi na to, że w 5-poziomowym przekształtniku 
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kaskadowym napięcie międzyfazowe ma amplitudę równą UDC, a amplituda międzyfazowego napięcia 
sieci jest równa USm = 580 V, napięcie kondensatorów obwodu pośredniczącego wynosi UDC1 = 190 V 
(1,32·USm/4). Dalsze doładowanie kondensatorów od napięcia UDCth2 do napięcia znamionowego UDC1 
odbywa się przez załączenie tranzystorów przekształtnika AC-DC i odpowiada to etapowi III – 
rys. 8.8.  

Aby przy załączeniu tranzystorów przekształtnika AC-DC nie popłynął zbyt duży prąd,  
1. harmoniczna napięcia przekształtnika powinna być w przybliżeniu równa napięciu sieci zasilającej. 
Sterowanie przekształtnika AC-DC z sygnałem modulującym z 3. harmoniczną i maksymalną 
głębokością modulacji ma=mamax sprawia, że fazowe napięcie wyjściowe przekształtnika ma amplitudę 
1. harmonicznej UPm1h/√3=2UDCth2·2/√3 = 2·145 V·2/√3 = 334 V = USm/√3, co potwierdza możliwość 
załączenie przekształtnika AC-DC z napięciami na kondensatorami uDC**= UDCth2. Powyższe wynika 
z tego, że amplituda napięcia wyjściowego przekształtnika mostkowego sterowanego sygnałem 
modulującym z 3. harmoniczną jest większa od napięcia kondensatora obwodu pośredniczącego 
o 2/√3 [H1], [N2]. Na rys. 8.8 przedstawiono przebiegi prądu przekształtnika iPB i napięcia 
kondensatora CDC1A na tle napięcia uSB fazy B sieci zasilającej. Można zauważyć, że prąd iPB osiąga 
wartość maksymalną w chwili załączenia tranzystorów, po czym maleje do zera. Wartość amplitudy 
prądu tego prądu nie przekracza wartości prądu znamionowego. Prąd ten jest wynikiem odpowiednie-
go kształtowania wartości zadanej napięcia średniego kondensatorów obwodu pośredniczącego 
(¼ UDCzad) w regulatorze nadrzędnym REG1.  

 

 
 

Rys. 8.8. Proces ładowania kondensatorów przy załączeniu tranzystorów – etap III i IV 
 
Układ regulacji dąży do tego, aby napięcia obwodu pośredniczącego narastały liniowo od 

napięcia UDCth2 do wartości zadanej, czyli do napięcia UDC1. Przyjęto, że etep III może trwać 100 ms. 
Na rys. 8.8 widać w napięciu uDC1A niewielkie, chwilowe przekroczenie wartości napięcia UDC1, po 
którym napięcie to wraca do wartości zadanej. W tym czasie prąd przekształtnika iPB jest 
w przeciwfazie do napięcia sieci uSB co oznacza, że nadmiar energii z kondensatorów zwracany jest do 
sieci zasilającej. Przekroczenie napięcia UDC1 wynika z ograniczenia dynamiki układu sterowania 
i zastosowania regulatora PI o zmiennym wzmocnieniu proporcjonalnym.  
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W etapie IV możliwe jest rozpoczęcie pracy kondycjonera jako kompensatora mocy biernej (bez 
ładowania superkondensatorów) lub rozpoczęcie ładowania superkondensatorów, co zostało 
zaprezentowane odpowiednio na rys. 8.8 i 8.9.  

 

 
 

Rys. 8.9. Proces ładowania kondensatorów przy załączeniu tranzystorów przekształtnika AC-DC – etap III i IV, 
uruchomione są przekształtniki DC-DC ładujące superkondensatory 

 
Na rys. 8.9 przedstawia się przebiegi prądu przekształtnika w etapie IV, kiedy ładowany jest 

zasobnik superkondensatorowy. W tym przypadku energia dostarczana jest stale do superkondensato-
rów i nie obserwuje się zwrotu energii z kondensatorów. Oprócz tego, że prąd przekształtnika iPB jest 
współfazowy z napięciem fazowym uSB, można zauważyć, że po naładowaniu kondensatorów obwodu 
pośredniczącego, amplituda tego prądu jest niewielka (ok. 2,0 A). Wynika to z tego, że początkowo 
superkondensatory są ładowane ograniczonym prądem (w tym przypadku na poziomie 25 A), co przy 
niewielkim napięciu początkowym superkondensatorów sprawia, że moc ładowania PSCZ jest mała. 
Wraz ze wzrostem napięcia uSCZ moc ładowania będzie się zwiększać, aż osiągnie moc maksymalną 
PSCZn, która dla kondycjonera laboratoryjnego została ustalona na poziomie 10 kW.  

Na rys. 8.10 przedstawiono proces ładowania superkondensatorów do napięcia uSCZ1A = 27 V 
(wartość zadaną napięcia superkondensatorów obniżono w celu przedstawienia całego procesu ich 
ładowania na jednym ekranie oscyloskopu). Dodatkowo na rysunku tym przedstawiono przebieg 
prądu iL1A dławika LDC (przekształtnika DC-DC), napięcia kondensatora obwodu pośredniczącego 
uDC1A oraz prądu przekształtnika AC-DC iPB. Zadany prąd dławika ILzad = 20 A, a prąd dławika iL1A 
w początkowej fazie ładowania zasobnika równy jest prądowi zadanemu. Gdy napięcie zasobnika 
uSCZ1A jest bliskie napięciu zadanemu uSCZ1A=USCZzad=27 V po czym łagodnie zmniejsza się, co jest 
wynikiem zadziałania regulatora napięcia na superkondensatorach o zmiennym współczynniku kP 
(REG5 – rys. 7.34). W badaniach pokazanych na rys. 8.10 moc ładowania superkondensatorów nie 
przekroczyła wartości maksymalnej PSCZn, zatem nie został włączony regulator ograniczający moc. Na 
rysunku tym obwiednia prądu fazowego kondycjonera iPB jest na oscyloskopie wyświetlana niższa niż 
była w rzeczywistości (IPm = 5 A zamiast IPm = 7 A). Związane to jest z ograniczoną rozdzielczością 
wyświetlacza LCD, przez co przy podziałce czasowej 1 s/dz tracone są maksymalne amplitudy 
prądów. Powiększony fragment zakończenia procesu ładowania superkondensatorów został 
przedstawiony na rys. 8.11. Po naładowaniu zasobnika przekształtniki DC-DC są wyłączane.  
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Rys. 8.10. Proces ładowania superkondensatorów od napięcia uSCZ = 0 V do uSCZ = 27 V 
 

 
 

Rys. 8.11. Zakończenie procesu ładowania superkondensatorów przy napięciu uSC = 27 V (powiększony 
fragment z rys. 8.10) 

8.2. Tryb kompensacji mocy biernej 
Podstawowym trybem pracy kondycjonera jest tryb kompensacji mocy biernej oznaczany TKMB. 

W trybie tym kondycjoner pracuje równolegle do odbiornika zasilanego z sieci, dzięki czemu możliwa 
jest kompensacja mocy biernej odbiornika lub grupy odbiorników oraz eliminacja wyższych 
harmonicznych przez nie generowanych. Należy zaznaczyć, że w TKMB kondycjoner wytwarza moc 
bierną wraz z wyższymi harmonicznymi przy stosunkowo niewielkim poborze mocy czynnej 
potrzebnej do pokrycia strat mocy w kondycjonerze.  

Na rys. 8.12 przedstawiono przebiegi prądu sieci zasilającej iS wraz z napięciem fazowym sieci 
uS, przy wytwarzaniu prądu biernego pojemnościowego i indukcyjnego o amplitudzie Im = 10 A, 
a także przy braku poboru prądu (Im = 0 A). Przypadek ten dotyczy sytuacji, gdy kondycjoner nie jest 
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przyłączony do odbiornika chronionego. Przebiegi rzeczywiste porównano z przebiegami uzyskanymi 
na drodze symulacji w programie Matlab-Simulink. 
a) b) 
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Rys. 8.12. Przebiegi prądu sieci zasilającej iS wytwarzane przez kondycjoner bez odbiornika chronionego 
w przypadku: a), b) pobierania prądu pojemnościowego o amplitudzie 10 A, c), d) pobierania prądu  
indukcyjnego o amplitudzie 10 A i e), f) przy zerowym prądzie 1. harmonicznej 

 
Można zauważyć, że prąd sieci ma stosunkowo niewielką składową zmienną, która wynika 

z wysokiej częstotliwości przełączeń w napięciu wyjściowym przekształtnika uPA0, która wynosi 
4·2,5 kHz = 10 kHz (rys. 4.22), a także z występowania dużej liczby poziomów napięć w napięciu 
fazowym przekształtnika (do 17 poziomów). Należy dodać, że częstotliwość przełączania 
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tranzystorów wynosi fS = 2,5 kHz, a indukcyjność dławików sieciowych LAC = 4 mH. Zwielokrotnie-
nie częstotliwości przełączeń napięcia wyjściowego jest cechą charakterystyczną metody modulacji 
z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo – punkt 4.3.2. 

Na powyższych rysunkach widać, że kondycjoner umożliwia wytworzenie prądu o stosunkowo 
niewielkiej składowej zmiennej ΔIS, której maksymalną wartość wyznaczono symulacyjnie na równą 
ΔIS = 1,6 A. W przypadku przekształtnika 2-poziomowego przełączanego z tą samą częstotliwością 
i częstotliwością czterokrotnie większą, składowa zmienna wynosi odpowiednio 10 A i 2 A – 
rys. 8.13. Widać stąd, że wpływ 5-poziomowego przekształtnika AC-DC na prąd sieci jest bardziej 
korzystny niż wpływ przekształtnika 2-poziomowego.  

a) b) 
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Rys. 8.13. Przebiegi prądu sieci zasilającej iS wytwarzane przez kondycjoner z 2-poziomowym przekształtni-
kiem AC-DC i częstotliwością przełączania tranzystorów: a) fS=2,5 kHz, b) fS=10 kHz 

 
Następnym badaniem sprawdzającym działanie wielopoziomowego przekształtnika w kondycjo-

nerze laboratoryjnym jest kompensacja mocy biernej pobieranej przez silnik indukcyjny o mocy 
4,5 kW. Silnik ten pracuje na biegu jałowym i jest to odbiornik typu L o indukcyjności L = 100 mH. 
Po uruchomieniu kondycjonera laboratoryjnego moc bierna indukcyjna pobierana przez silnik jest 
dostarczana z kondycjonera w ten sposób, że prąd sieciowy dostarcza jedynie moc czynną potrzebną 
na pokrycie strat mocy w silniku i kondycjonerze. Przebiegi dotyczące tego przypadku przedstawiono 
na rys. 8.14. Zniekształcenie prądu iOB wynika z występowania w napięciu sieci 5. harmonicznej. 

 

 
 

Rys. 8.14. Przebiegi fazowego napięcia sieci uSB, prądu odbiornika iOB i prądu sieci iSB dla kompensacji mocy 
biernej odbiornika typu L (silnika asynchronicznego pracującego na biegu jałowym) 
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W kolejnym eksperymencie jako odbiornik podłączono 6-pulsowy prostownik diodowy 
z obciążeniem w postaci odbiornika RL o parametrach Rd = 52,5 Ω i Ld = 40 mH. Prostownik diodowy 
obciążony odbiornikiem RL pobiera moc czynną przy stosunkowo dużym udziale wyższych 
harmonicznych w prądzie iO. Na rys. 8.15.a przedstawiono prąd sieciowy iSB, którego pierwsza 
harmoniczna jest współfazowa z napięciem sieci uSB. Należy również zwrócić uwagę na występujące 
impulsy prądu w chwilach komutacji w prostowniku diodowym. Z uwagi na bardzo dużą stromość 
prądu odbiornika w tych chwilach nie ma możliwości całkowitego ich skompensowania, a dzieje się to 
za sprawą opóźnienia w układzie regulacji, które jest duże z uwagi na stosunkowo niską częstotliwość 
pracy przekształtnika AC-DC, fS = 2,5 kHz oraz ograniczoną wartość napięcia obwodu pośredniczące-
go. Na rys. 8.15.b można zaobserwować fragment reakcji przekształtnika na gwałtowną zmianę prądu 
odbiornika. Widać, że potrzebnych jest około 4 okresów składowej zmiennej prądu iS, aby prąd mógł 
wrócić do wartości zadanej. Znaczną poprawę powyższych przebiegów można by było uzyskać 
w przypadku zwiększenia częstotliwości przełączeń przekształtnika, jednak wiąże się to ze 
zwiększeniem strat mocy w przekształtniku, koniecznością zastosowania bardzo wydajnego układu 
sterowania i szybkich tranzystorów IGBT (dla przekształtników o bardzo wysokich napięciach 
obwodu pośredniczącego stosowane tranzystory IGBT są przełączane z częstotliwością nawet niższą 
niż 2,5 kHz).  
 
a) b) 

  
 

Rys. 8.15. Przebiegi napięcia fazowego sieci uSB, prądu odbiornika iOB i prądu sieci iSB: a) dla przypadku 
kompensacji wyższych harmonicznych odbiornika typu prostownik diodowy obciążony odbiornikiem 
typu RL, b) powiększony fragment komutacji prądu w prostowniku 

 
Kolejnym punktem badań kondycjonera laboratoryjnego w trybie TKMB było równoczesne 

zasilanie analizowanych wcześniej odbiorników, tj. odbiornika L (silnik) i prostownika diodowego 
z odbiornikiem RL. W tym trybie pracy można zaobserwować jednocześnie kompensację mocy 
biernej indukcyjnej i eliminację wyższych harmonicznych. Przebiegi napięcia i prądów zmierzone 
podczas tego badania zostały przedstawione na rys. 8.16.  

W prądzie sieci iSB nadal występują impulsy prądu w chwilach komutacji w prostowniku diodo-
wym. Dodatkowo można zaobserwować, że 1. harmoniczna prądu sieciowego iS jest współfazowa 
z napięciem sieci uSB.  

Ostatnim punktem badań sprawdzającym działanie przekształtnika AC-DC w kondycjonerze 
pracującym w TKMB było podłączenie na zaciski kondycjonera liniowego odbiornika typu RL 
(połączone równolegle w układzie gwiazdy rezystory o rezystancji R = 25 Ω (7 kW) i indukcyjności 
L = 100 mH (były to indukcyjności magnesujące silnika asynchronicznego)). Moduł impedancji 
w jednej fazie takiego odbiornika wynosi ok. 20 Ω, przy kącie fazowym φO=51º. Odbiornik ten 
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wymusza przepływ prądu sinusoidalnego o amplitudzie równej ok. 17,5 A. W prądzie tym można 
zaobserwować niewielkie odkształcenia wynikające z występowania 5. i 7. harmonicznej w napięciu 
zasilającym (odpowiednio 2,5% i 1% amplitudy 1. harmonicznej napięcia) – rys. 8.17. W wyniku 
kompensacji składowej biernej prądu odbiornika iOB, prąd sieci iSB jest współfazowy z napięciem 
fazowym sieci uSB, a jego amplituda wynosi ok. 13,5 A.  
 

 
 

Rys. 8.16. Przebiegi napięcia fazowego sieci uSB, prądu odbiornika iOB i prądu sieci iSB dla przypadku 
kompensacji mocy biernej indukcyjnej i eliminacji wyższych harmonicznych równolegle połączonego 
odbiornika typu L i prostownik diodowy obciążony odbiornikiem typu RL  

 

 
 
Rys. 8.17. Przebiegi napięcia fazowego sieci uSB, prądu odbiornika iOB i prądu sieci iSB dla przypadku 

kompensacji mocy biernej indukcyjnej i równolegle połączonego odbiornika typu R i L 
 

Powyższe badania eksperymentalne potwierdziły poprawność działania skonstruowanego w pracy 
kondycjonera laboratoryjnego w trybie kompensacji mocy biernej – TKMB. 
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8.3. Tryb eliminacji zapadów 
W tym trybie pracy, w przypadku wykrycia zapadu napięcia w sieci, kondycjoner odłącza 

odbiornik od sieci zasilającej i odbudowuje zadane napięcie na jego zaciskach. Odłączenie od sieci 
realizowane jest za pomocą wyłącznika tyrystorowego. Ważne jest, aby równolegle do zacisków 
odbiornika był wpięty filtr pojemnościowy, który ma za zadanie wygładzić napięcie wyjściowe 
przekształtnika AC-DC. Na rys. 8.18 pokazano przebiegi prądu i napięcia odbiornika iO, uOA prądu 
sieci iSB oraz napięcie zasobnika superkondensatorowego. Superkondensatory były naładowane do 
napięcia USCZ1=60 V, a odbiornikiem były rezystory o rezystancji 50 Ω (co daje moc obciążenia równą 
3,3 kW). 

W tym przykładzie kondycjoner odbudowuje napięcie na zaciskach o amplitudzie zadanego 
napięcia fazowego równej 325 V, tj. 230 VRMS. Proces utrzymywania napięcia na zaciskach odbiornika 
trwa ok. 3,2 sekundy. Taki czas wynikał z możliwości oscyloskopu, który przy większym czasie 
pomiaru przestawał poprawnie wyświetlać przebiegi – rys. 8.18. W chwili występowania zapadu 
odbudowane napięcie odbiornika ma większą amplitudę niż przed zapadem. Wynika to z tego, że 
kondycjoner odbudowuje napięcie sinusoidalne, a w napięciu sieci zasilającej występowała 5. 
harmoniczna, która obniżała wypadkową amplitudę tego napięcia – rys. 8.18.b. W trakcie trwania 
zapadu można zauważyć, że napięcie zasobnika zmniejsza się do wartości ok. 54 V, co sprawia, że 
energia którą zasobnik w tym czasie oddał wynosi ok. 12 kJ.  
a) b) 

 
 

Rys. 8.18. Działanie kondycjonera w trybie eliminacji zapadów przy odbiorniku typu R o mocy 3,3 kW. Zapad 
trwał ok. 3,2 sekundy  

 
Po zakończeniu zapadu kondycjoner przechodzi do resynchronizacji trwającej 2 okresy podsta-

wowej harmonicznej, a następnie ponownie doładowuje zasobnik superkondensatorowy.  

8.4. Tryb eliminacji przeciążeń 
Tryb ten przebadano w układzie takim jak na rys. 8.19. Na początku testów kondycjoner energii 

z naładowanym zasobnikiem energii do USCZ1=40 V podłączony jest do trójfazowego symetrycznego 
odbiornika rezystancyjnego Robc = 50 Ω (3,3 kW), a prąd pobierany przez odbiornik jest sinusoidalny, 
współfazowy z napięciem uSB, o amplitudzie IOm1 = 6,5 A.  

W chwili badania trybu eliminacji przeciążeń załączany jest wyłącznik W, który powoduje 
załączenie drugiego identycznego odbiornika o rezystancji Robc = 50 Ω.  

To załączenie sprawia, że amplituda prądu odbiornika wzrasta dwukrotnie do IOm2 = 13 A (moc 
obciążenia wynosi 6,6 kW). Na potrzeby badań w układzie regulacji kondycjonera energii obniżono 
wartość progową amplitudy prądu przeciążenia do Imlim = 10 A – rys. 8.20.a.  
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Rys. 8.19. Układ testowy do badania trybu eliminacji przeciążeń – TEP 
 
a) b) 

  
 

Rys. 8.20. Przebiegi prądu odbiornika iOB i sieci iSB oraz napięcia na zasobniku superkondensatorowym uSCZ1B 
w chwili wystąpienia przeciążenia na zaciskach odbiornika – tryb TEP 

 
Na rys. 8.20.b przedstawiono w większej skali czasowej przebiegi prądów sieciowego iSB 

i odbiornika iOB wraz z zaznaczonym przebiegiem napięcia na jednym z 6 zasobników superkondensa-
torowych. Z chwilą wystąpienia przeciążenia energia z zasobnika przekazywana jest poprzez 
przekształtniki do odbiornika, co powoduje ograniczenie prądu sieci. Napięcie zasobnika uSCZ1B w tym 
trybie pracy maleje, po czym gdy wyłącznik W jest wyłączany, zasobnik z powrotem jest ładowany do 
napięcia zadanego (w tym przypadku było to 38 V). Można zauważyć, że szybkość narastania napięcia 
na zasobniku nie jest równa szybkości rozładowania. Jest to związane z dalszym ograniczaniem prądu 
sieciowego iS, na zadanym poziomie Imlim, dlatego więc nie jest możliwe ładowanie zasobnika pełną 
mocą, jeśli prąd odbiornika nie jest zerowy. Mniejsza wartość amplitudy prądu sieciowego w trakcie 
ponownego ładowania zasobnika jest związana z tym, że przekształtnik pracuje w trybie TKMB i żeby 
nie został wykryty tryb TEP, wartość amplitudy prądu sieciowego jest niższa o 1 A od amplitudy 
prądu progowego Imlim.  

8.5. Inne badania kondycjonera laboratoryjnego 

8.5.1. Badanie zabezpieczeń nadprądowych tranzystorów 

W trakcie badań sprawdzono działanie zabezpieczenia nadprądowe wszystkich 36 tranzystorów. 
Zabezpieczenia nadprądowe zostały tak zaprojektowane, aby przy prądzie równym 150 A drajwer 
tranzystora wystawiał sygnał awarii – FAULT. Zabezpieczenia tranzystorów były badane w układzie 
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takim jak na rys. 8.21. Należy zwrócić uwagę, że podczas tych badań kondensator obwodu 
pośredniczącego był ładowany do określonego napięcia, po czym był odłączany od zewnętrznego 
zasilania. Takie działanie miało na celu zapewnienie ograniczonej energii elektrycznej w układzie 
badawczym. Poniżej, na rys. 8.22, przedstawiono przebiegi oscyloskopowe sygnału bramkowego 
tranzystora Sx, prądu cewki pomocniczej iLp i sygnału FAULT – przy Lp = 50 μH, RLp = 20 mΩ, 
RC = 80 mΩ.  

 

 
 

Rys. 8.21. Schematy układów badania zabezpieczenia nadprądowego tranzystora: a) górnego, b) dolnego 
 

 
 

Rys. 8.22. Przebiegi dla układu testowania zabezpieczenia nadprądowego tranzystora: sx – sygnał sterujący,  
uDC – napięcie kondensatora CDC, iLP – prąd cewki pomocniczej, FAULT – sygnał zadziałania  
zabezpieczenia nadprądowego 

 
Podczas testów okazało się, że wszystkie zabezpieczenia nadprądowe działają prawidłowo przy 

prądzie zadziałania 150 A. Powyższe testy wykonywane były przy temperaturze złącza tranzystorów 
równej 25ºC.  

8.5.2. Praca przekształtnika AC-DC bez połączenia z siecią zasilającą 

Przed przyłączeniem kondycjonera do sieci wykonano testy polegające na wstępnym naładowaniu 
kondensatorów obwodu pośredniczącego do napięcia 150 V, a następnie uruchomieniu przekształtnika 
AC-DC wytwarzającego napięcie 3-fazowe o zmiennej amplitudzie podstawowej harmonicznej. Ten 
test pozwolił stwierdzić, czy przekształtnik jest w stanie wytworzyć zadane napięcie wyjściowe oraz 
czy może ostatecznie zostać podłączony do sieci zasilającej. Na rys. 8.23 przedstawiono oscylogramy 
napięcia wyjściowego dla głębokości modulacji równej ma = 0,8mamax mierzone na odbiorniku RL 
(L = 4,0 mH, R = 48 kΩ). Uzyskane przebiegi napięcia fazowego pozwoliły stwierdzić, że układ może 
zostać podłączony do sieci zasilającej.  
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a)          b) 

 
 

Rys. 8.23. Przebiegi napięcia fazowego na odbiorniku RL wytworzonego przez 5-poziomowy przekształtnik 
kaskadowy: a) wynik symulacji w programie Matlab-Simulink, b) pomiary oscyloskopowe z przebie-
giem napięcia bramkowego tranzystora S2 

8.5.3. Proces ładowania i rozładowania zasobnika superkondensatorowego 

Kolejnym etapem prac testowych nad pełnym uruchomieniem kondycjonera było ładowanie  
i rozładowanie zasobnika superkondensatorowego poprzez przekształtnik DC-DC. Wstępnie 
równolegle do zasobnika podłączono rezystor RZS zapewniający stosunkowo szybkie rozładowanie 
superkondensatorów w przypadku przekroczenia napięcia na zasobniku superkondensatorowym. Testy 
ładowania i rozładowania zasobnika superkondensatorowego przeprowadzono w układzie z rys. 8.24.  

 

 
 

Rys. 8.24. Układ testowania przekształtnika DC-DC przy ładowaniu i rozładowaniu zasobnika superkondensato-
rowego (CDC = 4,4 mF, LDC = 1 mH, CSCZ = 7,25 F, RZS = 25 Ω, RDC = 33 Ω) 

 
Przykładowy wynik testu przekształtnika DC-DC wraz z jego układem sterowania przedstawiono 

na rys. 8.25, gdzie przeprowadzono proces ładowania i rozładowania zasobnika superkondensatoro-
wego. Parametry elementów użytych w testach są takie same jak w opisie do rys. 8.24. Na rys. 8.25 
przedstawiono napięcie kondensatora obwodu pośredniczącego podczas ładowania. Wynosiło ono 
100 V i było to napięcie źródła zasilającego, do którego kondensator CDC był dołączony. 

Prąd dławika podczas ładowania był ograniczony do wartości 5,0 A, zaś wartością zadaną 
napięcia zasobnika superkondensatorowego była wartość USCZzad = 50 V. Z chwilą gdy zasobnik został 
naładowany do odpowiedniego napięcia, prąd dławika iL równy był ok. 2 A. Wynikało to z przyłą-
czenia równolegle do zasobnika rezystora RZS = 25 Ω.  

Podczas rozładowania kondensator obwodu pośredniczącego był odłączony od źródła napięcia 
zasilającego, a został do niego dołączony rezystor rozładowujący RDC. Wartością zadaną napięcia 
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obwodu pośredniczącego było 60 V. Wartość taka została dobrana na takim poziomie jedynie dla 
czytelniejszego przedstawienia procesu rozładowania zasobnika superkondensatorowego. Po mniej 
więcej 35 sekundach napięcie zasobnika było na tyle małe, że prąd dławika (zasobnika) wzrastał do 
granicznej wartości wynoszącej 5,0 A. Prąd dławika iL stabilizujący się na poziomie prądu 
granicznego powoduje, że napięcie na kondensatorze obwodu pośredniczącego nie mogło być dalej 
stabilizowane na poziomie wartości zadanej.  

 

 
 

Rys. 8.25. Przebiegi napięć i prądów zasobnika i obwodu pośredniczącego przy ładowaniu i rozładowaniu 
zasobnika superkondensatorowego – gdzie uSC jest napięciem jednego modułu superkondensatorowe-
go stanowiącego 1/8 część zasobnika superkondensatorowego współpracującego z jednym prze-
kształtnikiem mostkowym 

8.6. Podsumowanie 
Przedstawione wyniki pomiarów nie wyczerpują wszystkich możliwych do wykonania badań, 

w celu jakościowego sprawdzenia pracy zbudowanego kondycjonera laboratoryjnego. Prace 
pomiarowe wykazały jednak, że wielopoziomowy kondycjoner z zasobnikiem superkondensatorowym 
poprawnie pełni powierzone mu funkcje.  

Z uwagi na występowanie sześciu kondensatorów obwodu pośredniczącego, a nie jednego, jak to 
ma miejsce w przypadku przekształtników klasycznych lub innych przekształtników wielopoziomo-
wych, nie jest możliwa ciągła symetryzacja obciążeń niesymetrycznych. Metody stabilizacji 
stosowane podczas pracy potwierdziły swoją skuteczność i pozwoliły na poprawną pracę przekształt-
nika AC-DC.  
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9. Wnioski i uwagi końcowe 
 
Praca poświęcona jest analizie porównawczej właściwości wybranych wielopoziomowych 

przekształtników energoelektronicznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii 
elektrycznej. Temat został podjęty ze względu na zapotrzebowanie w tych zastosowaniach, gdzie 
wymagane jest wysokie napięcie, znaczne moce, niskie wartości THD prądu pobieranego z sieci oraz 
niski poziom zaburzeń elektromagnetycznych.  

 
Cel pracy, jakim było kompleksowe przebadanie wielopoziomowego przekształtnika AC-DC 

pracującego w kondycjonerze, został osiągnięty. 
W pracy badano topologie podstawowych przekształtników AC-DC. Na podstawie szczegółowej 

analizy wytypowano przekształtnik kaskadowy jako najlepszy do kondycjonera pracującego 
z zasobnikiem superkondensatorowym. Przekształtnik ten dodatkowo cechuje się najmniejszą liczbą 
elementów składowych obwodów głównych.  

Analiza dotycząca metod modulacji wykazała, że przekształtnik kaskadowy najlepiej pracuje 
wtedy, gdy jest sterowany z wykorzystaniem modulacji z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo. 
Mimo że modulacja ta nie daje najniższych wartości współczynników jakości (THD, błędu 
średniokwadratowego), to została wytypowana z uwagi na możliwość jej użycia przy stabilizacji 
napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego.  

Przy analizie metod modulacji w przekształtnikach wielopoziomowych omówiono wpływ czasu 
martwego na pracę przekształtników wielopoziomowych (na napięcie wyjściowe przekształtnika uP, 
na prądy kondensatorów itd.). Czas martwy wpływa na napięcie wyjściowe uP poprzez powstawanie 
uchybu napięcia Δu zależnego od kierunku prądu. Podobna sytuacja występuje w przekształtniku  
2-poziomowym. Wpływ czasu martwego na prądy kondensatorów jest różny w zależności od 
topologii przekształtnika wielopoziomowego. W przypadku przekształtnika z kondensatorami 
poziomującymi, czas martwy nie powoduje zmian wartości średnich prądów kondensatorów. 
W przypadku przekształtnika z diodami poziomującymi czas martwy zmienia wartości średnie prądów 
kondensatorów, jednak wpływ ten jest niewielki i pomijalny w przypadku stosowania układów 
wyrównujących napięcia na kondensatorach. W przekształtniku kaskadowym występowanie czasu 
martwego objawia się wzrostem wartości średnich prądów wszystkich kondensatorów obwodu 
pośredniczącego. Wpływ ten, z uwagi na to, że jest taki sam we wszystkich kondensatorach, może być 
skompensowany przez układ regulacji.  

Kolejnym zagadnieniem analizowanym w pracy były straty mocy w przekształtnikach wielopo-
ziomowych AC-DC. Analiza była wykonana dwustopniowo. Na początku części pierwszej całkowite 
straty mocy obwodów głównych przekształtnika były analizowane przy zmianach wielu parametrów 
mających wpływ na straty mocy, po czym analizowano straty mocy w przekształtniku AC-DC, gdy 
pracuje on jako część kondycjonera. Druga część analizy strat mocy wykonana była, gdy przekształt-
nik pracuje przy dowolnym napięciu obwodu pośredniczącego DC.  

Wnioski wynikające z analizy strat mocy przy dowolnym napięciu obwodu pośredniczącego DC:  
- Przekształtniki o napięciu UDC > 3250 V budowane mogą być tylko jako przekształtniki 

wielopoziomowe. 
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- Przy stałej częstotliwości przełączania fS w szerokim zakresie zmian napięcia obwodu 
pośredniczącego przekształtniki wielopoziomowe zbudowane z tranzystorów o napięciu bloko-
wania UTn = 1200 V wykazują najniższe całkowite straty mocy.  

- Z powyższego wynika, że stosowanie tranzystorów niskonapięciowych, choć nie obniża strat 
mocy przewodzenia ΔPCON, to znacznie redukuje straty mocy przełączania ΔPTSW i pomimo dużej 
liczby tranzystorów w przekształtniku wielopoziomowym możliwa jest redukcja całkowitych strat 
mocy ΔP.  
Jednym z największych problemów spotykanym w przekształtnikach wielopoziomowych jest 

utrzymywanie napięć kondensatorów (poziomujących lub obwodu pośredniczącego) na odpowiednim 
poziomie. W pracy problem ten rozwiązano poprzez zastosowanie zaproponowanej metody stabilizacji 
wykonanej całkowicie w układzie regulacji bez stosowania dodatkowych stratnych układów 
wyrównujących napięcia. 

Zaproponowano odpowiednią metodę stabilizacji, w której wykorzystuje się przekształtnik  
AC-DC do przekazywania energii pomiędzy poszczególnymi kondensatorami obwodu pośredniczą-
cego bez ingerencji kondycjonera w realizowane zadanie. Stabilność układu stabilizacji została 
potwierdzona za pomocą bezpośredniej metody Lapunowa. 

Wyniki badań kondycjonera laboratoryjnego z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym są 
zgodne z wynikami uzyskanymi za pomocą obliczeń teoretycznych i komputerowych. Kondycjoner 
laboratoryjny zbudowano na napięcie 3x400 V, 50 Hz o mocy znamionowej 10 kVA. Zasobnik 
superkondensatorowy składa się z 6 części i łączy się z 5-poziomowym przekształtnikiem 
kaskadowym poprzez 6 dwukierunkowych przekształtników DC-DC.  

Wykazano, że do realizacji sterowania kondycjonera z 5-poziomowym przekształtnikiem kaska-
dowym możliwe jest zastosowanie mikrokontrolera sygnałowego TMS serii C2000, chociaż jest on 
dedykowany do sterowania przekształtników 2-poziomowych. Do sterowania kondycjonera z takim 
przekształtnikiem potrzebnych jest 36 sygnałów sterujących tranzystorami, a mikrokontroler TMS ma 
ich jedynie 16. Rozwiązano ten problem przez dodanie układu programowalnego rozszerzającego 
liczbę sygnałów sterujących do 36.  

Zbudowany model elektryczny superkondensatora jest zweryfikowany pomiarowo. 
Zastosowany układ regulacji o zmiennej strukturze realizuje wszystkie założone funkcje. 
Wyniki pracy mogą być wykorzystane w praktyce inżynierskiej. Szczególnie te podane 

w rozdziale 7. 
Zadaniami proponowanymi do przyszłych badań są: 

- przystosowanie istniejącego kondycjonera 10 kVA/ 3x400 V do pracy przy napięciu 3x1000 V,  
- analiza właściwości, zaprojektowanie i budowa wielopoziomowego kondycjonera energii 

współpracującego z siecią 3,3 kV, 
- rozszerzenie badań na wielopoziomowe przekształtniki hybrydowe. 
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D.1 Praca przekształtnika AC-DC w kondycjonerze 
W kondycjonerze energii, który kształtuje podstawową harmoniczną prądu, napięcie przekształt-

nika ma zmienną amplitudę |UP| i kąt przesunięcia fazowego względem napięcia sieci |US| – κ. Analizę 
pracy przekształtnika pracującego w układzie kondycjonera energii elektrycznej przedstawia się 
w niniejszym dodatku za pomocą wektorów napięć i prądów sieci, przekształtnika i dławików 
sieciowych. Wszystkie wektory reprezentują wielkości o częstotliwości harmonicznej podstawowej fm. 
Są one oznaczane dużymi literami z podkreśleniem, np. US, IP, których moduły odpowiadają 
amplitudom wielkości fazowych rzeczywistych przebiegów napięć i prądów. Dla uproszczenia opisu 
bez utraty ogólności przyjmuje się, że analizowany kondycjoner energii jest przyłączony jedynie do 
sieci zasilającej bez dodatkowego odbiornika chronionego. 

Na amplitudę prądu przekształtnika Im=|IP| wpływ ma amplituda napięcia dławika |UL| i jego 
reaktancja ωLAC. Amplituda ta jest wynikiem sterowania przekształtnika, czyli wartości napięcia UP. 
Kąt przesunięcia fazowego między wektorem IP, a US oznaczany literą ψ zależy jedynie od 
wzajemnego położenia wektora UL względem US – rys. D.1.1. Wektor napięcia dławików sieciowych 
UL wyprzedza wektor prądu IP o 90º, a ponieważ UL=US-UP, to przy stałym wektorze US wektor UL 
zależy tylko od wektora UP.  

 

ma=(1/ U)mamax
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Rys. D.1.1. Ilustracja współpracy kondycjonera z siecią. Wykresy wektorowe napięć i prądów przekształtnika 

UP, IP i sieci zasilającej US dla: a) pracy wydajnikowej przy oddawaniu do sieci mocy biernej  
indukcyjnej QL i b) pracy odbiornikowej przy oddawaniu do sieci mocy biernej indukcyjnej QL.  
Zaznaczone na rysunku a) punkty I-IV odpowiadają końcowi wektora prądu IP 
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Maksymalną amplitudę prądu przekształtnika IP jaką może realizować przekształtnik oznacza się 
jako Immax. Jest to założona, dopuszczalna wartość prądu, którą można realizować przy dowolnym 
kącie przesunięcia fazowego ψ. Prąd ten jest wynikiem działania maksymalnej amplitudy napięcia 
dławika |ULmax| na dławik LAC |ULmax|=|UP|-|US|. Maksymalna wartość |UP|=|UPmax| występuje przy 
współfazowym ułożeniu wektora UP z wektorem US. Amplituda napicia przekształtnika |UP| jest 
proporcjonalna do głębokości modulacji ma, zatem |UPmax| realizowane jest przy mamax które uzyskuje 
się przy sygnale modulującym zawierającym oprócz 1. harmonicznej 3. harmoniczną  
mamax=(π/4)·2/√3.  

Do analizy zmian głębokości modulacji ma (D.1.2) i kąta przesunięcia fazowego κ między 
wektorem UP i US (D.1.3) jako funkcji kąta przesunięcia fazowego ψ między prądem IP i napięciem US 
wprowadza się współczynnik δU nazywany współczynnikiem napięcia (D.1.1).  

 

 P max
U

S

U
U

δ =  (D.1.1) 

 

gdzie: δU=1,2...1,3. Wynika to z założonej dynamiki kształtowania prądu dławika iL.  
Realizacja prądu IP o amplitudzie mniejszej niż Immax (Im<Immax) i dowolnym kącie ψ odbywa się 

poprzez zmianę kąta κ i amplitudy napięcia UP, która jest zależna od głębokości modulacji ma. Funkcje 
ma=f(ψ) oraz κ=f(ψ), odpowiednio, (D.1.2) – (D.1.3) wyznacza się z twierdzenia kosinusów 
przyjmując, że dla maksymalnego napięcia UPmax głębokość modulacji wynosi ma=mamax oraz UP=US. 
Z ostatniej równości wynika ma=(1/δU) mamax.  
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 (D.1.3) 

 

Współpracę kondycjonera z siecią można zilustrować za pomocą dwóch przykładowych charakte-
rystyk: są to głębokość modulacji ma i kąt κ w funkcji kąta ψ – rys. D.1.2. Na tym rysunku zaznaczono 
kierunki przepływu mocy czynnej, biernej indukcyjnej w zależności od kąta ψ. Charakterystyki te są 
sporządzone dla przypadku bez odbiornika chronionego przy δU=1,3.  
 

 
 
Rys. D.1.2. Ilustracja współpracy kondycjonera z siecią: a) głębokość modulacji ma, b) kąt κ=kąt(UPUS) 

wyrażone jako funkcje kąta ψ=kąt(UPIP); c) zakresy przekazywania mocy czynnej P i mocy biernej 
indukcyjnej QL (strzałka w prawo oznacza przekazywanie mocy czynnej, biernej indukcyjnej od sie-
ci do przekształtnika AC-DC (o schemacie jak na rys. 2.1))  
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Inną ilustrację współpracy kondycjonera z siecią (bez podłączonego odbiornika chronionego) 
stanowią przebiegi napięcia sieci uSA, napięcia przekształtnika uPA, napięcia dławika uLA i prądu 
przekształtnika iPA fazy A zamieszczone na rys. D.1.3. Odpowiadają one 4 wybranym punktom pracy 
(punkty I – IV z rys. D.1.1.a). 

 

 
 
Rys. D.1.3. Przebiegi napięcia sieci uSA, napięcia przekształtnika uPA i dławika uLA oraz prądu przekształtnika iPA 

fazy A dla punktów pracy I – IV z rys. D.1.1a przy δ=1,3, Im=Immax 
 

Na rys. D.1.3.a przedstawiono przypadek pracy przy kącie ψ=45º, co odpowiada dostarczaniu do 
przekształtnika mocy czynnej P i mocy biernej indukcyjnej QL (P>0, QL>0). W następnym przypadku 
z rys. D.1.3.b kąt ψ=135º, co sprawia, że moc czynna P przekazywana jest z przekształtnika do sieci 
zasilającej przy jednoczesnym dostarczaniu mocy biernej indukcyjnej QL z sieci do przekształtnika 
(P<0, QL>0). Kolejny przypadek zilustrowano na rys. D.1.3.c przy kącie ψ=225º. Odpowiada on 
punktowi pracy, w którym moc czynna P i moc bierna indukcyjna QL przekazywana jest 
z przekształtnika do sieci zasilającej (P<0, QL<0). W czwartym, ostatnim przypadku przy kącie 
ψ=315º, zilustrowanym na rys. D.1.3.d, moc czynna P dostarczana jest z sieci do przekształtnika przy 
jednoczesnym oddawaniu przez przekształtnik mocy biernej indukcyjnej (P>0, QL<0).  
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D.2 Moduł superkondensatorowy BMOD0350 
W niniejszym rozdziale przedstawia się model elektryczny modułu superkondensatorowego 

BMOD0058 firmy Maxwell o znamionowej pojemność i napięciu wynoszącym odpowiednio 
CSCn = 58 F, UCSn = 15 V. Parametry modelu elektrycznego modułu superkondensatorowego zostały 
obliczone na podstawie pomiarów przebiegów przy ładowaniu i rozładowaniu stałym prądem ISC, 
a także za pomocą precyzyjnego analizatora impedancji Agilent 4294A. W dalszej części model 
elektryczny modułu superkondensatorowego nazywa się w skrócie modelem elektrycznym 
superkondensatora.  

D.2.1. Zastępczy model elektryczny superkondensatora 
Właściwości elektryczne superkondensatora podobnie jak dla klasycznego kondensatora mogą 

zostać przedstawione za pomocą zastępczego modelu elektrycznego – rys. D.2.1, rys. 2.10. Głównym 
elementem w tym modelu jest pojemność superkondensatora CSC. Rezystancja szeregowa 
superkondensatora RSC jest odpowiedzialna za powstające w superkondensatorze straty mocy przy 
przepływie prądu iSC. Rezystancja równoległa RPSC powoduje samorozładowanie superkondensatora. 
Indukcyjność LSC uwidacznia się przy wysokich częstotliwościach i jest to głównie indukcyjność 
wyprowadzeń superkondensatora.  

 

a) b) 

   
 

Rys. D.2.1. Moduł superkondensatorowy BMOD0350: a) zdjęcie, b) model elektryczny superkondensatora 

 
Poniżej przedstawiono pomiary laboratoryjne poszczególnych parametrów modelu superkonden-

satora zmierzone dla modułu superkondensatorowego BMOD0350.  

D.2.1.1. Pomiar pojemności superkondensatora CSC 

Pomiar pojemności superkondensatora odbywa się za pomocą pomiaru oscyloskopowego napięcia 
modułu uSC przy ładowaniu i rozładowaniu stałym prądem ISC = 8,997 A. Przebiegi tych wielkości 
zostały przedstawione na rys. D.2.2. Z rysunku tego widać, że przy ładowaniu wraz ze wzrostem 
napięcia maleje jego stromość, co oznacza że pojemność superkondensatora CSC nie jest wielkością 
stałą, ale zależy od napięcia uSC tak jak zapisano we wzorze (D.2.1) – [B3]. Pojemność C0 to 
pojemność superkondensatora przy napięciu uSC = 0, natomiast aSC jest współczynnikiem określają-
cym wpływ napięcia uSC na pojemność superkondensatora.  

Równanie różniczkowe określające pochodną napięcia uSC w stanie ładowania (D.2.2) po rozwią-
zaniu daje funkcję opisującą przebieg napięcia (D.2.3). Zależność pojemności CSC od napięcia uSC 
sprawia, że przy ładowaniu stałym prądem ISC nie obserwuje się liniowych zmian napięcia, lecz 
napięcie to zmienia się jak funkcja pierwiastkowa.  
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 ( )SC SC 0 SC SCC u C a u= +  (D.2.1) 
 

 SC SC

0 SC SC

du i
dt C a u

=
+

 (D.2.2) 
 

 ( ) ( )2
SC 0 SC SC SC SC SC SC0 01 2u t C a a a I t a U C= − + + +  (D.2.3) 

 
gdzie: USC0 jest napięciem występującym na module superkondensatorowym w chwili t = 0.  
 

 
 

Rys. D.2.2. Przebiegi prądu i napięcia przy ładowaniu i rozładowaniu modułu superkondensatorowego stałym 
prądem ISC = 8,997 A 

 
W wyniku aproksymacji rzeczywistego przebiegu napięcia ładowania uSC za pomocą charaktery-

styki uSCA(t) opisanej wzorem (D.2.3) wyznacza się, używając metody najmniejszych kwadratów, 
wartości współczynników równania (D.2.1). Wynoszą one odpowiednio: C0 = 42 F, aSC = 1,6837 F/V. 
Poniżej na rys. D.2.3 przedstawia się charakterystykę pojemności modułu superkondensatorowego 
CSC(uSC).  

 

 
 

Rys. D.2.3. Zależność pojemności modułu superkondensatorowego CSC od jego napięcia uSC 

D.2.1.2. Pomiar rezystancji szeregowej modelu superkondensatora RSC 

Kolejnym parametrem badanego modułu superkondensatorowego jest rezystancja szeregowa RSC. 
Rezystancja ta jest odpowiedzialna za występowanie strat mocy przy przepływie prądu iSC. Jedną 
z najprostszych metod wyznaczenia tej rezystancji jest obserwacja zmian napięcia ΔuSC (spadku 
napięcia na rezystancji RSC) na zaciskach superkondensatora pod wpływem skokowej zmiany prądu 
ΔiSC – rys. D.2.4. Wartość rezystancji szeregowej RSC wyznacza się ze wzoru (D.2.4).  
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Rezystancję RSC można także wyznaczyć precyzyjnym analizatorem impedancji tak jak w punkcie 
D.2.1.4. Określenie strat mocy spowodowanych występowaniem w superkondensatorze rezystancji 
RSC zostało zamieszczone w punkcie D.2.2.  
 

 
 
Rys. D.2.4. Zmiany napięcia modułu superkondensatora przy skokowej zmianie prądu 

D.2.1.3. Pomiar rezystancji równoległej modelu superkondensatora RPSC 

W stanie naładowania, jeśli superkondensator zostanie odłączony od innych części układu, 
napięcie superkondensatora uSC będzie samoczynnie się zmniejszać. Odpowiedzialna za proces 
samoczynnego rozładowania jest rezystancja równoległa RPSC. Poniżej na rys. D.2.5 przedstawia się 
zmniejszanie się napięcia uSC spowodowane występowaniem w modelu elektrycznym superkondensa-
tora rezystancji RPSC. Wstępnie superkondensator naładowany był do napięcia USC0 = 15 V. Napięcie 
to było utrzymywane przez czas ponad 1 godziny w celu wyeliminowania zjawiska relaksacji 
obserwowanego w superkondensatorach [B3].  

 

 
 

Rys. D.2.5. Napięcie samorozładowania superkondensatora obserwowane w czasie 10000 sekund 
 
Napięcie samorozładowania można aproksymować funkcją uSCA(t). Zaobserwowano w trakcie 

badań, że z uwagi na bardzo duże wartości pojemności głównej superkondensatora CSC i rezystancji 
RPSC w procesie samorozładowania nie jest konieczne uwzględnienie zmian pojemności CSC względem 
napięcia uSC. Takie podejście znacznie upraszcza niniejszą analizę, a funkcja aproksymująca napięcie 
uSCA(t) jest wtedy funkcją eksponencjalną postaci (D.2.5).  

 

 ( ) PSC SCC
SCA SC0

t
Ru t U e

−

=  (D.2.5) 
 
Do obliczenia rezystancji równoległej RPSC przyjmuje się, że pojemność CSC równa jest średniej 

wartości pojemności w przedziale zmian napięcia uSC = 14,8÷15,0 V – CSC = 67,1 F. Funkcję 
aproksymującą znaleziono za pomocą metody najmniejszych kwadratów, skąd następnie wyznaczono 
rezystancję RPSC = 10,8 kΩ. Straty mocy spowodowane występowaniem stanu samorozładowania 
superkondensatora oblicza się w rozdziale D.2.2.  
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D.2.1.4. Pomiar indukcyjności superkondensatora LSC 

Ostatnim parametrem w modelu elektrycznym superkondensatora jest indukcyjność LSC. W celu 
wyznaczenia indukcyjności przeprowadzono pomiary za pomocą precyzyjnego analizatora impedancji 
Agilent 4294A. Wynik pomiarów przedstawiono na rys. D.2.6. Liniowy wzrost modułu impedancji 
|ZSC| dla częstotliwości powyżej 10 kHz spowodowany jest występowaniem w modelu elektrycznym 
indukcyjności LSC. Indukcyjność tą wyznacza się na podstawie stromości charakterystyki rys. D.2.6.b 
– (D.2.6).  
 
a) b) 

 
 
Rys. D.2.6. Moduł impedancji superkondensatora |Z| mierzona dla częstotliwości od 40 Hz do 110 MHz 

 

 
( )

L L2 L1
SC

2 1

72,5 0,015 115nH
2 100MHz 12kHz

X X XL − Ω − Ω
= = = =

ω ω −ω π −
 (D.2.6) 

 
Z rys. D.2.6.b można także odczytać wartość rezystancji szeregowej RSC, która zmierzona tą 

metodą wynosi około 15 mΩ.   

D.2.1.5. Zastępczy model elektryczny superkondensatora BMOD0350 

Wyliczone powyżej wartości parametrów modułu superkondensatorowego BMOD0350 są zgodne 
z wartościami podanymi przez producenta, które zestawiono i porównano w tabeli D.2.1. 

 
 Tabela D.2.1 
 

Parametry zastępczego modelu elektrycznego modułu superkondensatorowego BMOD0350  
przy temperaturze 22ºC 

 

Parameter modelu Dane katalogowe Pomiar laboratoryjny 

Pojemność CSC [F] 46,4 ÷ 69,6 42,0 ÷ 67,7 
Rezystancja szeregowa RSC [mΩ] 14,25 ÷ 23,75 15 ÷ 18 
Rezystancja równoległa RPSC [kΩ] brak danych 10,8 

Indukcyjność LSC [nH] brak danych 115 
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D.2.2. Zastępczy model cieplny superkondensatora 

D.2.2.1. Określenie strat mocy superkondensatora Ptot 

Straty mocy spowodowane występowaniem w modelu elektrycznym rezystorów RSC i RPSC można 
oszacować dla warunków znamionowej pracy tj. przy napięciu USCn = 15 V i ISCn = 30A. Straty te 
wynoszą odpowiednio ΔPSC i ΔPPSC które są określone wzorami (D.2.7), (D.2.8). 
 
  (D.2.7) ( )22

SC SCn SC 30A 18m 16,2WP I RΔ = = Ω =

 
2 2

SCn
PSC

PSC

15V 21mW
10,8k

UP
R

Δ = = =
Ω

 (D.2.8) 

 
Straty mocy spowodowane prądem płynącym przez superkondensator występują jedynie 

w chwilach ładowania lub rozładowania superkondensatora. Prąd znamionowy ISCn określony jest na 
podstawie danych producenta [MF9] jako prąd ciągły płynący długotrwale i powodujący wzrost 
temperatury superkondensatora o 30ºC. Proces ładowania i rozładowania odbywający się przy stałym 
prądzie o wartości ISCn trwa ok. troz = 30 sekund.  

D.2.2.2. Rezystancja cieplna superkondensatora RthSC 

Badany superkondensator ma rezystancję cieplną RthSC = 1,84 ºC/W [MF8], która przy maksymal-
nych stratach powstających w superkondensatorze przy przepływie stałego prądu ISCn powoduje 
wzrost temperatury o 30ºC. Wartość rezystancji cieplnej RthSC nie była mierzona laboratoryjnie 
z uwagi na cykliczną pracę modułu superkondensatorowego.  

D.2.2.3. Pojemność cieplna superkondensatora CthSC 

Pojemność cieplna superkondensatora BMOD0350 została podana przez producenta i wynosi 
CthSC = 630 J/ºC przy jego masie 680 gramów [MF7].  

W przypadku jednego procesu ładowania/rozładowania energia tracona na superkondensatorze 
wynosi ok. ΔE = ΔPSC·troz = 480 J. Energia strat powoduje zatem wzrost temperatury superkondensato-
ra ΔTSC, który jest określony wzorem (D.2.9). 

 

 SC
thSC

480J 0,75 C
630J K

ET
C
Δ

Δ = = = °  (D.2.9) 

 
Ze wzoru (D.2.9) widać, że każdy proces ładowania (rozładowania) od napięcia minimalnego do 

maksymalnego (od napięcia maksymalnego do minimalnego) może podnieść temperaturę modułu 
o 0,75ºC.  
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D.3 Parametry tranzystorów IGBT 
W niniejszym dodatku zestawiono wszystkie parametry charakterystyk przewodzenia, charaktery-

styk strat energii przełączania i strat związanych z prądem wstecznym diody dla modułów IGBT 
analizowanych w rozdziale 6. Parametry zestawiono w postaci tabeli, gdzie najpierw przedstawione są 
trzy tranzystory (1-3) IGBT o prądzie znamionowym ITn = 75 A i napięciach blokowania UTn = 600, 
1200, 1700 V. Później przedstawione są parametry tranzystorów o prądzie znamionowym ITn = 200 A 
i napięciach blokowania UTn = 600, 1200, 1700, 3300 i 6500 V – tranzystory 4-8.  

Sposób wyprowadzenia poszczególnych parametrów został przedstawiony w punkcie 5.2.1 dla 
parametrów charakterystyk przewodzenia, w punkcie 5.2.2 przedstawiono metodę aproksymacji 
charakterystyk strat energii przełączenia, a w punkcie 5.2.3 metodę wyznaczania współczynników 
wielomianu aproksymującego strat energii związanych z prądem wstecznym diody dysponując 
charakterystyką ładunku przejściowego Qrr. Obliczenia zestawionych w tabeli D.3.1 parametrów 
wykonano w programie Mathcad używając funkcji regress i interp. Funkcje te służą do interpolacji 
odczytanych charakterystyk za pomocą wielomianów 2 i 3 stopnia.  
 
 Tabela D.3.1 
 

Parametry przewodzenia i dynamiczne wybranych standardowych modułów IGBT analizowanych w pracy 
 

Parametry przewodzenia Parametry strat energii 
przełączania 

Parametry strat energii 
związanych z prądem 

wstecznym diody 
UT0 rT UD0 rD  Aon Bon Aoff Boff Arec Brec Crec 

Lp. Typ modułu 

[V] [mΩ] [V] [mΩ] [nJ/A2] [μJ/A] [nJ/A2] [μJ/A] [nJ/A3] [μJ/A2] [μJ/A] 
1 SKM75GB063D 1,18 15,8 0,92 7,8 59,4 34 -65,1 37 1,52 -0,27 20 
2 SKM75GB123D 2,00 25,0 1,10 12,7 747,5 122 -20,8 97 8,27 -1,39 93 
3 SKM75GB173D 2,60 36,2 1,17 11,9 2540,9 220 -605,3 298 27,8 -4,62 336 
4 FF200R06KE3 0,80 4,3 0,91 2,8 26,8 33 16,5 11 0,13 -0,12 38 
5 FF200R12KE3 0,84 5,8 0,90 3,6 -3,5 171 158,0 35 0,51 -0,48 159 
6 FF200R17KE3 0,91 7,4 1,07 3,9 1742 2 -181,4 350 1,90 -1,62 495 
7 FF200R33KF2C 2,00 11,2 1,31 7,2 3394 1163 -372,5 1338 9,12 -7,72 2393 
8 FF200R65KF1 2,40 14,1 1,79 9,8 15194 6089 -1385,3 6387 17,6 -15,49 5009 
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D.4. Sterownik mikroprocesorowy 
W niniejszym dodatku przedstawia się połączenia obwodów drukowanych w systemie mikropro-

cesorowym kondycjonera laboratoryjnego. Poniższe rysunki były wykorzystywane podczas montażu 
kondycjonera. 

                                  
Rys. D.4.1. Układ pomiarowy wykorzystujący płytę główną TMS08_1 i płytę pomiaru napięć PO_NAP_1 
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Rys. D.4.2. Połączenia między płytą główną TMS01_1, a płytą TMS_PWM1 realizującą dekodowanie sygnałów 

sterujących tranzystorami za pomocą układu programowalnego i wysyłającego sygnały do i z draj-
werów tranzystorów za pomocą 72 łącz światłowodowych  

o
d

b
io

rn
ik

TM
S0

8_
1.

pc
b

uzucgn
da

gn
da

A
2

gn
d

A
1

A
0

P
W

M
4A

P
W

M
4B

P
W

M
5A

P
W

M
5B

P
W

M
6A

P
W

M
6B

PWM1A

PWM1B

PWM2A

PWM2B

PWM3A

PWM3B

GND

GC

GB

GA

G
N

D

GND

DAC4

DAC3

DAC2

DAC1

GND

R
E

Z2

R
E

Z1

R
E

ZL

W
TY

R

B
LO

K

ST
/S

P

TE
M

R

gn
d

12
V

12
V

R
E

Z1
G

N
D

Te
rm

is
to

r

TM
S_

PW
M

1.
pc

b
P

W
M

4A

P
W

M
4B

P
W

M
5A

P
W

M
5B

P
W

M
6A

P
W

M
6B

G
N

D

P
W

M
1A

P
W

M
1B

P
W

M
2A

P
W

M
2B

P
W

M
3A

P
W

M
3B

G
N

D

G
N

D

G
C

G
B

G
A

S2
C S3

C
S4

C

R
E

Z1
G

N
D

WTYR

12V

D
C

D
C

A
C

D
C

 
 

 
 

  

S1
A

S2
A

S3
A

S4
A

Sa
A

Sb
A

S5
A

S6
A

S7
A

S8
A

Sc
A

Sd
A

 
 

 
 

  

S1
B

S2
B

S3
B

S4
B

Sa
B

Sb
B

S5
B

S6
B

S7
B

S8
B

Sc
B

Sd
B

 
 

 
 

  

S1
C

S2
C

S3
C

S4
C

Sa
C

Sb
C

S5
C

S6
C

S7
C

S8
C

Sc
C

Sd
C

S1
C

S6
C S7

C
S8

C
S5

C
Sb

C Sc
CSd

C
Sa

C

S2
B S3

B
S4

B
S1

B
S6

B S7
B

S8
B

S5
B

Sb
B Sc

BSd
B

Sa
B

S2
A S3

A
S4

A
S1

A
S6

A S7
A

S8
A

S5
A

Sb
A Sc

ASd
A

Sa
A

FA
U

LT

S1
C-

S4
C

FA
U

LT

S1
B-

S4
B

FA
U

LT

S5
B-

S8
B

FA
U

LT

Sa
B-

Sd
B

FA
U

LT

Sa
C-

Sd
C

FA
U

LT

S5
C-

S8
C

FA
U

LT

S5
A

-S
8A

FA
U

LT

Sa
A

-S
dA

FA
U

LT

S1
A

-S
4A



D.5. Modele symulacyjne stosowane w pracy  
  

D.5. Modele symulacyjne stosowane w pracy  
W niniejszym dodatku przedstawia się główne modele kondycjonera wykonane w programie 

Matlab-Simulink, a służące do uzyskania większości wyników symulacyjnych zamieszczonych 
w niniejszej pracy. 

Badanie kondycjonera z 5-poziomowym przeksztaltnikiem kaskadowym
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Rys. D.5.1. Główny schemat kondycjonera energii wraz z układem pomiarowym, regulacji i modulatorami 
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Rys. D.5.2. Przekształtnik AC-DC z przekształtnikami DC-DC i zasobnikiem  
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D.5. Modele symulacyjne stosowane w pracy  
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Rys. D.5.3. Model układu regulacji przekształtnika DC-DC z przekształtnikiem i zasobnikiem superkondensato-

rowym 
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Rys. D.5.4. Układ regulacji przekształtnika DC-DC z regulatorem typu „deadbeat” 
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Rys. D.5.5. Modulator 5-poziomowego przekształtnika kaskadowego AC-DC z układami stabilizacji 

wewnętrznej i zewnętrznej. Modulator realizuje metodę z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo  
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Rys. D.5.6. Realizacja negacji sygnałów sterujących tranzystorami z wprowadzeniem czasu martwego tDT  
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