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1. WSTĘP 

Problematyka przedstawiona w pracy dotyczy szeroko rozumianej poprawy jakości energii 
elektrycznej, rozwaŜanej tu w dwóch aspektach: jako jakość zasilania, określona za pomocą 
parametrów napięcia zasilającego (niezaleŜnych od odbiorników podłączonych w punkcie 
przyłączenia) oraz jako jakość pobieranej energii, określona za pomocą parametrów: minimum mocy 
biernej, minimum asymetrii prądów i minimum ich wyŜszych harmonicznych oraz minimum wahań 
napięcia, na które wpływają odbiorniki podłączone w punkcie przyłączenia. 

JeŜeli jakość energii dostarczanej przez dostawcę, przy zaburzeniach wprowadzanych przez 
odbiorcę jest niewystarczająca, to stosuje się odpowiednie środki zapobiegawcze. W pracy rozwaŜa 
się układy zapewniające poprawę jakości zasilania instalowane u odbiorcy. 

Do poprawy jakości zasilania stosowane są układy zasilania bezprzerwowego 
(ang. Uninterruptible Power Supplies - UPS), natomiast do poprawy jakość energii pobieranej moŜna 
zastosować energetyczne filtry aktywne (ang. Active Power Filters - APF). Układami, które pozwalają 
równocześnie realizować poprawę jakości energii w obu wymienionych aspektach, są kondycjonery 
mocy (ang. Power Conditioning Systems - PCS), będące głównym zagadnieniem pracy. Kondycjoner 
mocy nie jest nazwą wstępującą w języku polskim powszechnie (znikoma liczba pozycji 
literaturowych) i jest bezpośrednim tłumaczeniem nazwy angielskiej. 

Na podstawie literatury wybrano do realizacji kondycjoner o strukturze równoległej napięciowej, 
zbudowany z tranzystorów IGBT, dla którego opracowano metodę syntezy parametrów 
poszczególnych elementów obwodów głównych. Problemem w takich kondycjonerach jest potrzeba 
odłączenia chronionego odbiornika od sieci zasilającej. W pracy wykorzystano tyrystorowy łącznik, 
dla którego opracowano aktywne wspomaganie odłączania.  

RozwaŜany kondycjoner mocy realizuje następujące zadania: kompensacja mocy biernej, 
eliminacja wyŜszych harmonicznych i symetryzacja prądów sieci, eliminacja wpływu na sieć 
przeciąŜeń w odbiorniku i eliminacja krótkotrwałych zapadów napięcia (do 1 sekundy). RóŜnorodność 
zadań wymaga odpowiedniego układu sterowania. Na podstawie analizy literatury wyznaczono 
do realizacji powyŜszych zadań sterowanie o zmiennej strukturze. Dokonana została synteza strategii 
sterowania z uwzględnieniem realizacji mikroprocesorowej, którą przeanalizowano w róŜnych trybach 
pracy. Pozwoliło to na opracowanie metod syntezy parametrów regulatorów w układzie sterowania. 

Kondycjoner mocy wraz z opracowanym układem sterowania został przebadany symulacyjnie. 
Algorytm sterowania zostało następnie zaimplementowany w mikrokontrolerze sygnałowym 
TMS320F2812. Algorytm ten został wstępnie przetestowany na modelu cyfrowym kondycjonera 
(karta sterowniczo-pomiarowa DS1104). Następnie przeprowadzono badania eksperymentalne 
z kondycjonerem laboratoryjnym o mocy 15 kVA. Eksperyment został przeprowadzony 
z wykorzystaniem cewki nadprzewodzącej wysokotemperaturowej (EN = 4,5 kJ) oraz opracowanego 
modelu fizycznego cewki (dławik połączony szeregowo z prostownikiem tyrystorowym). Weryfikacja 
eksperymentalna potwierdziła poprawność działania proponowanego sterowania o zmiennej strukturze 
i wyznaczonych teoretycznie metod syntezy parametrów regulatorów. 

Praca jest związana z projektem CRAFT o numerze ENK6-CT-2002-3002 (HIPOLITY), 
zrealizowanym w ramach Piątego Programu Ramowego w Katedrze Energoelektroniki, Napędu 
Elektrycznego i Robotyki Politechniki Śląskiej w latach 2002-2005. Autor pracy odpowiadał 
w projekcie za zaprojektowanie układu sterowania kondycjonera i jego realizację mikroprocesorową.  
 

1.1. TEZA I CEL PRACY  

W ramach pracy autor podjął się próby udowodnienia następującej tezy: 

Sterowanie o zmiennej strukturze kondycjonera mocy zapewnia Ŝądany poziom jakości 
energii elektrycznej, dobrą dynamikę regulacji jej parametrów oraz umoŜliwia efektywną 
syntezę parametrów sterowania na drodze dekompozycji strategii sterowania. 

Przy załoŜonej strukturze obwodów głównych moŜna wyróŜnić róŜne tryby pracy, w których 
kontrolowane są określone parametry. Zmienna struktura sterowania oznacza, Ŝe sterowanie moŜe 
pozostawać w trzech stanach, odpowiadających trybom pracy kondycjonera.  W kaŜdym stanie 
kontrolowany jest inny zbiór wielkości oraz wykorzystane są inne sprzęŜenia i regulatory. 
Zmienna struktura sterowania umoŜliwia dekompozycję strategii sterowania na zadania, co ułatwia 
syntezę parametrów regulatorów w układzie sterowania. 

Celami pracy są: 
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• synteza sterowania (określenie strategii sterowania i struktury sterownika, opracowanie metod 
syntezy parametrów regulatorów), 

• synteza parametrów elementów obwodów głównych trójfazowego trójprzewodowego 
kondycjonera mocy z cewką nadprzewodzącą, przy przyjętej ich strukturze,  

• analiza właściwości statycznych i dynamicznych kondycjonera w kaŜdym z trybów pracy, 
• weryfikacja symulacyjna i eksperymentalna wyników teoretycznych. 

 
1.2. METODYKA BADAŃ 

W pracy zastosowano metodykę badań dobraną do rozwiązywanego zadania, obejmującą:  
1. analizę literaturową (zastosowania kondycjonerów, realizacje obwodów głównych, zasobniki 

energii, układy sterowania kondycjonerów), 
2. analizę teoretyczną (zadania kondycjonerów, wybór struktury obwodów głównych i synteza 

jej elementów, synteza sterowania o zmiennej strukturze, synteza parametrów sterowania), 
3. modelowanie i badania symulacyjne (opracowanie modeli kondycjonera, analiza pracy 

kondycjonera w poszczególnych trybach pracy i przy odkształconym napięciu sieci, analiza 
odłączania odbiorników chronionych i kondycjonera od sieci po detekcji zapadu napięcia), 

4. badania eksperymentalne (badania laboratoryjne układu kondycjonera we wszystkich trybach 
pracy przy współpracy z cewką nadprzewodzącą lub jej modelem fizycznym, testowanie 
wysokotemperaturowej cewki nadprzewodzącej i modelu fizycznego cewki). 

 
2. PROBLEMATYKA JAKO ŚCI ENERGII 

2.1. JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Jakość energii moŜna scharakteryzować za pomocą zbioru parametrów opisujących wielkości 
w układzie elektrycznym, które pozwalają na poprawną pracę odbiorników. Parametry te zaleŜą 
zarówno od dostawcy jak i odbiorcy. Skutki złej jakości energii elektrycznej są dotkliwe głównie dla 
odbiorców, przy czym to oni przyczyniają się do obniŜania się jej parametrów (80% przyczyn) [5].  

Parametrami jakości zasilania (z punktu widzenia odbiornika chronionego), na które moŜna 
wpływać za pomocą kondycjonera, są: 

• zapady napięcia i przerwy w zasilaniu do 1 s (97% przerw w zasilaniu nie przekracza 3 s [7],  
czas trwania zapadu wynosi najczęściej do kilkuset milisekund), 

• wahania napięcia, powodujące efekt migotania światła (wynikające z pracy odbiorników 
chronionych, pracujących przy zmiennym obciąŜeniu), 

• asymetrie napięć (wynikające z asymetrii prądów odbiornika chronionego), 
• harmoniczne napięć (wynikające z harmonicznych prądów odbiornika chronionego). 
 
2.2. WYBRANE UKŁADY POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Bardzo obszerne zagadnienie układów poprawiających jakość energii elektrycznej zostało 
ograniczone do układów energoelektronicznych bliskich działaniu kondycjonera mocy.  

Energetyczne filtry aktywne (APF) są układami pozwalającymi na eliminację harmonicznych, 
symetryzację prądów sieci oraz kompensację mocy biernej w przypadku obciąŜenia niestacjonarnego. 
Są one tak sterowane, aby obciąŜenie z dołączonym filtrem APF pobierało z sieci quasi-sinusoidalny, 
współfazowy z napięciem prąd, proporcjonalny do mocy czynnej obciąŜenia.  

Stosuje się dwa układy pracy energetycznych filtrów aktywnych – równoległy i szeregowy. 
W strukturze równoległej prąd sieci jest prądem odbiornika nieliniowego, pomniejszonym o prąd 
generowany w filtrze APF (zawierającym składową kompensującą moc bierną i wyŜsze harmoniczne). 
W przypadku struktury szeregowej filtr aktywny (poprzez transformator) włączany jest pomiędzy sieć 
a obciąŜenie. Traktując obciąŜenie nieliniowe jako zmieniającą się impedancję, dodatkowe źródło 
napięcia zmienia swą wartość w taki sposób, aby impedancja widziana z zacisków sieci była stała.  

Układ sterowania filtru APF ma dwa zadania – zapewnić generację odpowiednich prądów 
kompensujących oraz utrzymać stały poziom napięcia w obwodzie pośredniczącym. Najczęściej 
stosowane metody sterowania energetycznym filtrem aktywnym bazują na [9]: teorii mocy chwilowej 
czynnej i urojonej; transformacji prądów do współrzędnych zorientowanych względem podstawowej 
harmonicznej napięcia sieci i rozkładzie prądu obciąŜenia na harmoniczne. 
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Głównym zadaniem układów zasilania bezprzerwowego (UPS) jest eliminacja zaburzeń 
w napięciu zasilającym odbiorniki. Ich cechą charakterystyczną jest duŜa ilość zgromadzonej 
w zasobniku energii (zasilanie odbiorników przez stosunkowo długi okres czasu). Układy zasilania 
bezprzerwowego dzielimy na [7]: 

• układy VFD (ang. Voltage and Frequency Dependent) – wartość i częstotliwość napięcia 
wyjściowego zaleŜy od sieci zasilającej (układy o biernej gotowości), 

• układy VI (ang. Voltage Independent) – wartość napięcia niezaleŜna od sieci (układy sieciowo 
interaktywne), 

• układy VFI (ang. Voltage and Frequency Independent) - wartość i częstotliwość napięcia 
wyjściowego niezaleŜne od sieci zasilającej (układy o podwójnej konwersji). 

W strukturze VFD odbiorniki zasilane są bezpośrednio z sieci, a w przypadku zaniku napięcia 
obciąŜenie jest przełączane na zasilanie z falownika.  

W strukturze VI odbiornik jest zasilany z sieci, natomiast przekształtnik energoelektroniczny ładuje 
baterię akumulatorów i poprawia jakość energii elektrycznej w punkcie przyłączenia. JeŜeli nastąpi 
zanik napięcia, odbiornik chroniony odłączany jest od sieci i zasilany z przekształtnika 
energoelektronicznego. Interesującym rozwiązaniem jest układ typu DELTA, który jest najbliŜszy 
w działaniu kondycjonerowi mocy.  

W układzie VFI odbiornik chroniony jest odseparowany od sieci poprzez wejściowy prostownik 
i wyjściowy falownik. Kształt i częstotliwość napięcia odbiornika zaleŜy od falownika wyjściowego, 
filtru oraz typu obciąŜenia. Przy normalnej pracy i przy zapadzie napięcia, odbiornik jest zasilany 
przez falownik, więc nie występuje przerwa w zasilaniu.  
 
3. KONDYCJONERY MOCY - STAN AKTUALNY LITERATURY TEMATU  

Na podstawie literatury [3, 6] ustalona została następująca definicja: kondycjoner mocy to układ, 
którego zadaniem jest poprawa jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia odbiornika 
chronionego, składający się z zasobnika energii o długim czasie magazynowania i przekształtnika 
energoelektronicznego sprzęgającego sieć zasilającą napięcia przemiennego, odbiornik chroniony  
i zasobnik, przy czym zasobnik w kondycjonerze charakteryzuje wysoka wartość mocy dostępnej przy 
umiarkowanej ilości zgromadzonej w nim energii. Przy określaniu funkcji jakie ma spełniać 
kondycjoner waŜne są aspekty ekonomiczne, co oznacza, Ŝe przy ustalonych obwodach głównych  
kondycjoner powinien realizować jak największą liczbę zadań (np. takich jak w rozdziale 4). 

Kondycjonery mocy najczęściej wykorzystywane są [11]: 
• w podstacjach w systemie energetycznym (przykładowo SMES zainstalowany w Tacoma 

Washington - 30 MJ, 10 MW): wyrównywanie obciąŜeń, poprawa odpowiedzi czasowych 
systemu przy zmianach obciąŜeń (szczególnie dla systemów wyspowych i rozproszonych) [6], 

• u odbiorców energii elektrycznej - micro-SMES (typowe rozwiązania proponowane przez 
American Superconductor zapewnia moc 1 MW przez 1s) [6]: ciągłość zasilania [8] 
i kompensacja mocy biernej i wyŜszych harmonicznych [2],  

 
3.1. REALIZACJE OBWODÓW GŁÓWNYCH 

Kondycjonery mocy moŜna podzielić: 
• ze względu na strukturę (połączenie odbiornik - kondycjoner): szeregowe, równoległe, 
• ze względu na  przekształtnik (traktowany jako źródło): prądowe, napięciowe. 

Strukturę szeregową przedstawiono na rys. 1a. Wymaga ona dodatkowego transformatora (jako 
obwodu wejściowego), co 
zwiększa jej koszt.  

Struktura równoległa (rys. 
1b) jest stosowana w 
rozwiązaniach związanych z 
„wstrzykiwaniem” prądu 
równolegle do obciąŜenia. W 
przypadku eliminacji zapadu 
napięcia wymaga obwodu 
separującego obciąŜenie 
chronione od sieci zasilającej. 

 
Rys. 1. Kondycjoner mocy struktura szeregowa (a) i równoległa (b) 
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Dalsze rozwaŜania ograniczono do struktur równoległych, w których moŜna wyróŜnić kondycjonery z 
przekształtnikami prądowymi (rys. 2a) i napięciowymi (rys. 2b). 

PoniewaŜ nadprzewodząca cewka jest źródłem prądu, naturalnym rozwiązaniem wydają się być 
przekształtniki prądowe (rys. 2a). Wymagają one mniejszej liczby elementów - nie występuje w nich 
przekształtnik DC/DC. W [6] wykazano jednak, Ŝe powyŜej określonej wartości stosunku prądu 
maksymalnego do minimalnego cewki moc zainstalowana przekształtnika prądowego jest wyŜsza niŜ 
napięciowego.  

 
Rys. 2. Kondycjoner mocy z przekształtnikiem prądowym (a) i przekształtnikiem napięciowym (b) 

Struktura napięciowa (rys. 2b) wymaga zastosowania dwóch przekształtników (przekształtnika 
AC/DC i DC/DC) z pośredniczącym obwodem napięcia. W układzie tym składowa zmienna napięcia 
na cewce nadprzewodzącej moŜe mieć niŜszą częstotliwość niŜ dla przekształtnika prądowego 
(występowanie przekształtnika DC/DC). W ostatnich latach zwiększa się liczba rozwiązań opartych 
o przekształtniki napięciowe, analizowane w dalszej części pracy. 

Podstawowym rozwiązaniem przekształtnika AC/DC (rys. 2b) jest przekształtnik podwyŜszający 
napięcie. Gdy napięcie kondensatora nie przekracza wartości maksymalnej napięcia sieci, kondensator 
ładowany jest przez diody zwrotne w zaworach. Po naładowaniu kondensatora moŜliwe jest dalsze 
zwiększanie napięcia, poprzez przełączanie tranzystorów. W przekształtniku moŜliwy jest 
dwukierunkowy przepływ energii. W rozwiązaniach większej mocy zamiast tranzystorów IGBT 
stosuje się tyrystory GTO lub szeregowe i równoległe połączenia wielu przekształtników. 

Przekształtnik DC/DC składa się z dwóch tranzystorów i dwóch diod (rys. 2b). Na jego wyjściu 
pojawia się napięcie z zakresu (-UDC, UDC). W procesie ładowania cewki nadprzewodzącej załączone 
są oba tranzystory. Po naładowaniu cewki jeden z tranzystorów zostaje wyłączony i prąd zamyka się 
przez diodę i drugi tranzystor (brak wymiany energii z kondensatorem DC). Wydawanie energii 
z cewki następuje, gdy oba tranzystory zostają wyłączone. Przełączanie pomiędzy poszczególnymi 
stanami umoŜliwia uzyskanie napięć pośrednich na zaciskach cewki. 
 

3.2. ZASOBNIKI ENERGII W KONDYCJONERACH  

Pierwotnie kondycjonery mocy były przeznaczone do współpracy z niskotemperaturowymi 
cewkami nadprzewodzącymi. Współcześnie rozwijane są układy wykorzystujące cewki 
wysokotemperaturowe i superkondensatory ze względu na ich mniejsze koszty. Z porównania 
zasobników przedstawionego w [7] wynika, Ŝe cewki nadprzewodzące cechują się najwyŜszą dostępną 
mocą w stosunku do gromadzonej energii, ale równocześnie wysokimi kosztami jednostkowymi.  

Wśród podstawowych parametrów nadprzewodników wymienia się: temperaturę krytyczną TC,  
krytyczne natęŜenie pola HC, prąd krytyczny IC. PowyŜsze parametry są od siebie zaleŜne.  

Ze względu na temperaturę krytyczną nadprzewodniki dzielimy na niskotemperaturowe (LTS ) 
i wysokotemperaturowe (HTS). Wartością graniczną jest temperatura 30 K (aktualnie maksymalna 
temperatura krytyczna nadprzewodnika wynosi 134 K). Nadprzewodniki  charakteryzują się 
wypieraniem pola magnetycznego ze swego wnętrza (nadprzewodniki I i II rodzaju). 
W nadprzewodnikach I rodzaju, przy obniŜeniu natęŜeniu pola elektromagnetycznego poniŜej 
wartości krytycznej, skokowo maleje do zera wartość indukcji. W nadprzewodnikach II rodzaju 
przejście do stanu wypierania pola jest łagodne i występuje stan przejściowym z obniŜeniem indukcji 
wewnątrz nadprzewodnika. WaŜną cechą nadprzewodników wysokotemperaturowych (wynikającą 
z ich budowy) jest ich anizotropowość. Istotny wpływ na prąd krytyczny nadprzewodnika 
ma składowa prostopadła indukcji, natomiast składowa równoległa ma wpływ niewielki.  

Cewka nadprzewodząca cechuje się praktycznie nieskończoną liczbą cykli ładowania 
i rozładowania. Typowy zakres pracy cewek nadprzewodzących wynosi: dla układów 
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niskotemperaturowych 4K, dla wysokotemperaturowych 20 - 77K. Do poprawnego uŜytkowania 
wymagany jest kriostat oraz odpowiedni układ chłodzący, co podnosi koszty takich zasobników. 

  
3.3. UKŁADY STEROWANIA W KONDYCJONERACH 

Ze względu na realizację układy sterowania kondycjonerów moŜna podzielić na układy o stałej 
i zmiennej strukturze sterowania. Stała struktura sterowania oznacza, Ŝe w czasie pracy kondycjonera 
kontrolowane są wszystkie wielkości, przy wykorzystaniu tych samych sprzęŜeń i regulatorów. 

Stałą strukturę sterowania kondycjonerem mocy, realizującym kompensację mocy biernej, 
eliminację harmonicznych, symetryzację prądów i ograniczanie wpływu przeciąŜeń na sieć, 
przedstawiono w [1] – rys.3. Regulator R1 wpływa na pracę przekształtnika AC/DC, natomiast 
regulator R2 steruje pracą przekształtnika DC/DC. Struktura sterowania jest niezaleŜna od kierunku 
przepływu energii, co zostało osiągnięte przez odpowiednie rozdzielenie zadań sterowania. Regulator 

R1 utrzymuje stałą wartość 
energii w cewce. DuŜa stała 
czasowa pętli regulacji energii 
cewki (rys. 3b) pozwala 
skutecznie eliminować moc 
bierną, wyŜsze harmoniczne 
i asymetrie w prądzie odbiornika. 
Dodatkowo pozwala ograniczyć 
wpływ gwałtownych zmian 
mocy odbiornika na sieć 
zasilającą. Regulator R2 (rys. 3c) 
kontroluje napięcie w obwodzie 
pośredniczącym. Dynamika 
regulacji wymaga wysokiej 
częstotliwość przełączeń 
w przekształtniku DC/DC.  

Analityczny dobór regulatorów i analizę wpływu parametrów regulatorów na zamknięte pętle 
regulacji napięcia przedstawiono w [1, 2].  

Omówiona struktura układu sterowania obejmuje pętlę zewnętrzną (dla której wielkością 
wyjściową jest prąd zadany falownika iF*). Pętlę wewnętrzną stanowi układ regulacji prądów 
przekształtnika AC/DC działający zgodnie z zaleŜnością (5).  

W pracy [2] przedstawiono modyfikację prezentowanego układu sterowania, umoŜliwiającą pracę 
kondycjonera przy zapadzie napięcia. Spowodowało to pojawienie się zmiennej struktury sterowania. 
WyróŜnia się dwa tryby pracy takiego kondycjonera – jako źródło prądu (współpraca z siecią) 
oraz jako źródło napięcia (eliminacja zapadów napięcia). Przy współpracy z siecią struktura układu 
sterowania jest zbliŜona do prezentowanej na rys. 3  (dodany regulator zmniejszający wartość zadaną 
energii w zasobniku). W trybie pracy jako źródło napięcia przekształtnik AC/DC generuje napięcie 
zadane odbiornika chronionego. Zmiany struktury układu sterowania są niewielkie i mogą powstać 
poprzez wyzerowanie niektórych sygnałów zadanych.  

Układ, w którym zmienna struktura sterowania przedstawiona jest najwyraźniej,  zaprezentowano 
na rys. 4 [4]. Stanowił on 
bazę dla realizacji sterowania 
zaproponowanego w pracy.  

Układ sterowania 
kondycjonera zapewnia 
ciągłość zasilania 
odbiorników chronionych. 
Pracuje w trybie współpracy z 
siecią oraz trybie zasilania 
odbiorników chronionych. 
Przy współpracy z siecią 
kondycjoner kompensuje moc 
bierną. Po wystąpieniu 
zapadu kondycjoner zasila 

 
Rys. 3. Układ sterowania kondycjonera o stałej strukturze [1] (a),  

pętla regulacji energii w cewce (b), napięcia kondensatora (c) 

Rys. 4 Sterowanie o zmiennej strukturze, zaproponowane w [4] 
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odbiorniki chronione. Sygnał „mode” decyduje o strukturze sterowania. Przy współpracy z siecią 
przekształtnik AC/DC (VSC) generuje zadane składowe prądu. Składowa czynna prądu IW jest 
generowana na podstawie sygnału z regulatora napięcia „DC link voltage controller”. Składowa 
bierna IB jest generowana w celu kompensacji mocy biernej (redukcji fluktuacji napięcia sieci). 
Przekształtnik DC/DC (DCC) jest sterowany poprzez regulator prądu IM. Po wystąpieniu zapadu 
przekształtnik VSC kontrolowany jest przez regulatory napięcia odbiornika (UW, UB), natomiast 
regulator napięcia kondensatora zadaje sygnał dla regulatora prądu przekształtnika DCC. W [4] moŜna 
znaleźć opis trybów pracy kondycjonera oraz działania układu sterowania, niestety  nie zawiera on 
wytycznych co do rodzaju i metod syntezy regulatorów. 

Analiza rozwiązań sterowania kondycjonerów prowadzi do wniosku, Ŝe brakuje opracowań 
układów sterowania zapewniających poprawę jak największej liczby parametrów jakości energii 
elektrycznej. Brakuje równieŜ metod syntezy parametrów układów sterowania kondycjonerów, 
bazujących na opisie matematyczny kondycjonera. NaleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe rozwiązania 
układów sterowania pozwalające na eliminację zapadów bazują na zmiennej strukturze sterowania. 
 
4. KONDYCJONER MOCY – INFORMACJE PODSTAWOWE  

Zadania kondycjonera analizowanego w pracy są następujące: 
1. eliminacja zapadów napięcia bądź przerw w zasilaniu krótszych niŜ 1 s. Jest to podstawowe 

zadanie, które wymusza odpowiednią strukturę obwodów głównych i układu sterowania. Wymaga 
ono odłączenia odbiornika od sieci oraz odpowiedniej ilości energii w cewce nadprzewodzącej. 

2. eliminacja wpływu krótkotrwałych przeciąŜeń na sieć zasilającą. PrzeciąŜenia te związane 
są z normalną pracą odbiorników. Mogą one powodować wahania napięcia w punkcie 
przyłączenia, które wpływają na odbiory nie współpracujące z kondycjonerem. Przy zwiększonym 
zapotrzebowaniu na moc czynną wykorzystywana jest energia cewki nadprzewodzącej. 

3. kompensacja mocy biernej, eliminacja wyŜszych harmonicznych oraz symetryzacja prądów sieci. 
Związane jest to z ograniczeniem negatywnego wpływu obciąŜenia na sieć. Podzadania 
realizowane są równocześnie i nie wymagają energii zgromadzonej w cewce nadprzewodzącej. 
Przy ich realizacji równocześnie odbywa się ładowanie cewki nadprzewodzącej. 

Badany kondycjoner moŜe pracować w trzech ustalonych i dwóch przejściowych trybach pracy. 
Do trybów ustalonych naleŜą: tryb eliminacji zapadów (TEZ), tryb eliminacji przeciąŜeń (TEP) i tryb 
kompensacji mocy biernej (TKMB). Do trybów przejściowych naleŜą: tryb wspomagania odłączania 
(TWO) oraz tryb resynchronizacji (TR). 

Kondycjoner najczęściej pracuje w trybie TKMB (normalne warunki występujące w sieci 
i odbiorniku). W przypadku wystąpienia przeciąŜenia w odbiorniku, kondycjoner przechodzi do pracy 
w trybie TEP (ogranicza amplitudę prądu sieci kosztem zgromadzonej w cewce energii). Jednocześnie 
realizowane są zadania jak w trybie TKMB. Gdy nastąpi zapad napięcia, kondycjoner odłącza 
odbiornik chroniony od sieci i przechodzi do trybu TEZ. W tym trybie zadaniem jest zapewnienie 
sinusoidalnego kształtu napięcia zasilającego odbiorniki chronione. 

Tryby przejściowe pracy kondycjonera związane są z odłączaniem odbiorników od sieci 
oraz procesem ich ponownego podłączenia. W trybie wspomagania odłączania TWO, 

poprzez zastosowanie 
odpowiedniego sterowania 
kondycjonerem, moŜliwe jest 
skrócenie czasu wyłączania 
tyrystorów w łączniku ŁT. 
Tryb resynchronizacji TR jest 
związany z ponownym 
przyłączeniem odbiornika do 
sieci i umoŜliwia ograniczenie 
prądu sieci przy wystąpieniu 
przesunięcia kątowego 
pomiędzy napięciem sieci a 
napięciem odbiornika.  

Na rys. 5 przedstawiono 
obwody główne  

Rys. 5. Obwody główne analizowanego kondycjonera 
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kondycjonera, schemat blokowy sterowania oraz pokazano połączenie: sieć zasilająca ZAS – 
kondycjoner K - odbiornik chroniony OC.  

Łącznik tyrystorowy ŁT słuŜy do odłączania odbiornika chronionego OC oraz pozostałej części 
kondycjonera K od sieci ZAS, w przypadku wystąpienia zapadu. Przekształtnik AC/DC słuŜy do 
dwukierunkowego przekazywania energii, pomiędzy siecią zasilającą a obwodem pośredniczącym 
napięcia oraz do generacji mocy biernej i wyŜszych harmonicznych. Przekształtnik DC/DC słuŜy do 
ładowania, rozładowania i utrzymywania stałej energii w cewce nadprzewodzącej. Cewka 
nadprzewodząca LSMES słuŜy do gromadzenia energii.  

Kondensator w obwodzie pośredniczącym CDC wspomaga proces przekazywania energii pomiędzy 
siecią a cewka nadprzewodzącą. Dławiki w filtrze LF słuŜą do wygładzania prądów wejściowych 
przekształtnika AC/DC. Kondensatory filtru CF słuŜą do wygładzania napięć na zaciskach obciąŜenia, 
przy pracy w trybie TEZ. Dodatkowo wspomaga one filtrację harmonicznych prądu związanych 
z przełączeniami w przekształtniku AC/DC. Rezystory w filtrze RF słuŜą do tłumienia oscylacji przy 
przyłączaniu kondensatorów CF do sieci.  

Układ sterowania kondycjonera US (rys. 5) pozwala na realizację wszystkich załoŜonych zadań. 
Do ich realizacji przyjęto zmienną strukturę sterowania, zaleŜną od trybu pracy. W układzie 
sterowania wyróŜnić moŜna trzy zasadnicze bloki (pominięte zostały sprzęŜenia od wielkości 
mierzonych oraz układ odpowiadający za pomiar i predykcję):  
1. układ detekcji trybu pracy kondycjonera, 
2. układ sterowania przekształtnikiem AC/DC, 
3. układ sterowania przekształtnikiem DC/DC. 

W oparciu o mierzone sygnały układ detekcji trybu pracy generuje sygnały decydujące o strukturze 
układów sterowania obu przekształtników i o pracy łącznika tyrystorowego ŁT. 

Układ sterowania przekształtnikiem AC/DC zawiera wewnętrzną pętlę regulacji prądu, 
która generuje prąd zadany niezaleŜnie od trybu pracy kondycjonera. W trybie TKMB prądy zadane 
przekształtnika AC/DC są wyznaczane w oparciu o składowe prądu obciąŜenia oraz o sygnał 
z regulatora napięcia obwodu pośredniczącego. W trybie TEP prąd zadany jest róŜnicą pomiędzy 
przyjętym poziomem ograniczenia prądu sieci a wartością prądu obciąŜenia. W trybie TEZ prądy 
zadane są wyznaczane w regulatorach składowych d, q napięcia odbiornika.  

Układ sterowania przekształtnikiem DC/DC, dla trybu TKMB, wypracowuje zadane wypełnienie 
w regulatorze prądu cewki nadprzewodzącej przy uwzględnieniu ograniczeń mocy pobieranej 
z obwodu pośredniczącego. W trybach TEP i TEZ wypełnienie jest wypracowywane w regulatorze 
napięcia kondensatora CDC obwodu pośredniczącego. 
 
5. SYNTEZA PARAMETRÓW OBWODÓW GŁÓWNYCH KONDYCJONERA 

W pracy przedstawiono syntezę parametrów elementów obwodów głównych kondycjonera mocy 
ułatwiającą ich projektowanie. RozwaŜania mają charakter ogólny dla obwodów głównych z rys. 5. 

Wielkościami wejściowymi algorytmu projektowania są: znamionowe napięcie sieci UNLL 

i obwodu pośredniczącego UNDC, moc znamionowa kondycjonera SN, wymagany czas zasilania 
odbiornika chronionego TZ, prąd znamionowy cewki nadprzewodzącej INSMES, częstotliwości 
przełączeń w obu przekształtnikach fAC/DC i fDC/DC. Wielkościami określanymi w algorytmie są 
parametry elementów obwodów głównych oraz ich napięcia, prądy lub moce.   
 

5.1. ELEMENTY OBWODÓW GŁÓWNYCH  

Przykładem doboru elementów obwodów głównych jest dobór kondensatora CDC obwodu 
pośredniczącego. Tętnienia napięcia kondensatora CDC wynikają głównie z działania przekształtnika 
DC/DC (relatywnie niska częstotliwość przełączeń). Kondensator dobiera się na najgorsze warunki 
(największe tętnienia w napięciu), czyli pracę przekształtnika DC/DC z wypełnieniem 
odpowiadającym poborowi maksymalnej mocy czynnej przez przekształtnik AC/DC (równej mocy 
znamionowej SN), przy znamionowej wartości prądu cewki (INSMES). Warunki takie wystąpią na 
początku procesu rozładowania cewki. Zakładając pracę ze znamionową wartością napięcia 
kondensatora i maksymalną wartość tętnień napięcia ∆UDC_PPM, pojemność CDC  określa zaleŜność: 
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Przekształtnik AC/DC wymaga napięcia znamionowego kondensatora CDC wyŜszego niŜ 
maksymalna wartość napięcia międzyfazowego sieci. Przy doborze naleŜy uwzględnić zapas 
potrzebny do uzyskania odpowiedniej dynamiki kształtowania prądu (generacja prądu wejściowego 
w osi q wymaga napięcia w przekształtniku AC/DC współfazowego z napięciem sieci o wyŜszej 
od niego wartości). Przykładowo, dla indukcyjności filtru LF = 3mH, modulacji wektorowej 
oraz czasu uzyskania prądu znamionowego ∆t = 1ms, wymagany zapas napięcia wynosi 159V. 
Ze względu na występowanie w prądzie kondensatora składowych o częstotliwościach związanych 
z przełączeniami w kaŜdym z przekształtników, prądy kondensatora (IN_RMS(f_DC/DC) i IN_RMS(f_AC/DC)) 
naleŜy dobrać na wartości skuteczne obu składowych. 
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Pozostałe elementy obwodów głównych są dobierane następująco: 
• indukcyjność dławika filtru LF – dobierana na maksymalną amplitudę tętnień prądu 

wejściowego przekształtnika AC/DC. Największe tętnienia występują dla napięcia sieci 
równego połowie napięcia kondensatora CDC, 

• pojemność kondensatora filtru CF – dobierana na częstotliwość graniczną filtru 
dolnoprzepustowego dla napięcia przekształtnika AC/DC dla trybu eliminacji zapadów (filtr 
zbudowany z kondensatora CF i dławika LF),  

• rezystancja tłumiąca filtru RF – dobierana na wartość współczynnika tłumienia tętnień dla 
układu rezonansowego złoŜonego z indukcyjności sieci zasilającej i pojemności filtru.  

Dobór elementów obwodów głównych kondycjonera i ich parametrów przedstawiono w pracy.  
 
5.2. CEWKA NADPRZEWODZĄCA 

Podstawowymi parametrami cewki nadprzewodzącej są: indukcyjność LSMES, prąd znamionowy 
INSMES i napięcie znamionowe UNSMES. Przy pominięciu wpływu składowej poprzecznej pola 
w nadprzewodniku prąd INSMES jest równy prądowi znamionowemu taśmy nadprzewodzącej. Napięcie  
UNSMES jest równe napięciu znamionowemu kondensatora UNDC. Traktując jako dane prąd i napięcie 
znamionowy cewki,  moc SN (przy załoŜeniu obciąŜenia mocą czynną znamionową), czas TZ 
i sprawność η, wartość indukcyjności cewki nadprzewodzącej moŜna wyznaczyć z (3) wynikającej 
z zaleŜności na maksymalną energię zgromadzoną w cewce. 
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Z zaleŜności (4) wynika, Ŝe im wyŜsza wartość prądu znamionowego cewki, tym niŜsza jej 
indukcyjność. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe koszt wykonania cewki zaleŜy zarówno od długości taśmy uŜytej 
do jej wykonania, jak i jej prądu znamionowego.  

Do oceny doboru cewki nadprzewodzącej mogą słuŜyć: współczynnik wykorzystania energii e oraz 
współczynnik wykorzystania mocy m, opisane zaleŜnościami (4).  
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Współczynnik wykorzystania energii e określa, jaki jest udział energii wykorzystanej do zasilania 
odbiornika chronionego w stosunku do maksymalnej energii cewki. Współczynnik wykorzystania 
mocy m odpowiada stosunkowi mocy obciąŜenia chronionego do mocy zainstalowanej 
w przekształtniku DC/DC. Współczynniki są ze sobą powiązane (e = 1-m2), z czego wynika, Ŝe lepsze 
wykorzystanie energii w cewce wymaga zwiększenia mocy zainstalowanej w przekształtniku DC/DC.  
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6. ANALIZA STEROWANIA O ZMIENNEJ STRUKTURZE (ZSS) I ME TODY 
SYNTEZY PARAMETRÓW STEROWANIA  

Strukturę proponowanego układu sterowania kondycjonera mocy przedstawiono na rys. 6. 

 
Rys. 6. Proponowany układ sterowania kondycjonera mocy 

Odbiorniki podzielono na: odbiorniki chronione OC i odbiorniki inne OI (w tym odbiorniki 
niespokojne). Dzięki temu przy kompensacji mocy biernej odbiorników OI wykorzystuje się zapas 
mocy kondycjonera, który przy zapadzie napięcia odpowiada mocy czynnej odbiorników OC. 

W układzie sterowania kondycjonera moŜna wyróŜnić: układ transformacji i predykcji napięć 
i prądów PRED, układ detekcji trybu pracy DTP, układ sterowania przekształtnikiem AC/DC - St AC 
(z wewnętrzną pętlę regulacji prądu), układ sterownia przekształtnikiem DC/DC - St DC.  

Układ transformacji i predykcji PRED odpowiada za pomiary napięć sieci oraz napięć i prądów 
odbiorników (uL, uOC, iOC, iOI). Blok DFT (dyskretna transformata Fouriera z wykorzystaniem 120 
próbek) oraz bloki ejθ (operacja obrotu wektora przestrzennego napięcia sieci o kąt θ, odpowiadająca 
predykcji napięć sieci w chwili generacji napięcia zadanego w przekształtniku AC/DC) pozwalają 
na kompensację wpływu opóźnień pomiędzy chwilą wykonania pomiarów, a chwilą generowania 
zadanych wypełnień w mikroprocesorowej realizacji układu sterowania. Opóźnienie to wynosi 3/2Ti  
(Ti = 166,67 µs - okres sygnału PWM). Czas opóźnienia Ti jest związany z wykonaniem obliczeń 
w procesorze, a czas 1/2Ti z realizacją wypełnień zadanych w układzie PWM (odpowiadających 
zadanemu napięciu). Szczegóły kompensacji opóźnień przedstawiono w podrozdziale 6.1. 

Układ PLL słuŜy do określania kąta γOC, wykorzystywanego do transformacji współrzędnych. 
W zaleŜności od trybu pracy kąt ten jest określany w oparciu o pierwszą harmoniczną napięcia 
odbiornika (tryby TKMB i TEP) lub w oparciu o wewnętrzny układ całkujący (tryb TEZ), bazujący na 
częstotliwości zmierzonej w chwili poprzedzającej zapad napięcia.  

WaŜnym zadaniem jest detekcja odpowiedniego trybu pracy kondycjonera (układ DTP). 
Zmienna struktura sterowania kondycjonera bazuje na trzech sygnałach wyjściowych z układu DTP. 
Sygnał detekcji zapadu FU (o najwyŜszym priorytecie) jest generowany w przypadku zmniejszenia się 
amplitudy napięcia sieci poniŜej 90% jej wartości znamionowej. Sygnał przeciąŜenia FI jest 
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generowany w przypadku 
zwiększenia się wartości 
składowej czynnej prądu 
obciąŜenia powyŜej 
przyjętego poziomu (w 
pracy przyjęto poziom 
30 A, odpowiadający 
amplitudzie prądu dla 
mocy czynnej 15 kW). 
Sygnał rozładowania 

cewki FDC jest sumą logiczną sygnałów FU i FI i słuŜy do przejścia przekształtnika DC/DC ze stanu 
utrzymywania prądu w cewce w stan rozładowywania. Strukturę układu DTP przedstawiono na rys. 7. 
Uwzględnia ona czasy detekcji poszczególnych trybów pracy (detekcja zapadu po 1ms, końca zapadu 
po 20ms, detekcja przeciąŜenia po 5 ms). 

Sterowanie kaŜdym z przekształtników charakteryzuje się zmienną strukturą, zaleŜną od trybu 
pracy kondycjonera. W układzie sterowania przekształtnika AC/DC wyróŜnić moŜna wewnętrzną 
pętlę regulacji prądu WPRP, która działa niezaleŜnie od trybu pracy kondycjonera. Ze względu na jej 
kluczową rolę, został jej poświęcony podrozdział 6.1. Następne trzy podrozdziały przedstawiają 
analizę pracy kondycjonera oraz metody syntezy parametrów regulatorów dla kaŜdego z trybów pracy. 

Podrozdział 6.5 zawiera analizę pracy łącznika tyrystorowego ŁT. Przedstawiono w nim 
moŜliwość wspomagania odłączania od sieci odbiornika chronionego oraz proces resynchronizacji. 
 

6.1. WEWNĘTRZNA PĘTLA REGULACJI 
PRĄDU 

Ideę działania pętli regulacji prądu pokazano 
na rys. 8. Napięcie przekształtnika AC/DC jest tak 
kształtowane, aby jego prąd śledził prąd zadany. 
Tętnienia w prądzie ogranicza dławik LF (przy analizie 
przyjęto, Ŝe kondensator jest uwzględniany wraz 
z odbiornikami chronionymi). Przy pominięciu 
rezystancji dławika LF, napięcie zadane falownika jest 
określane zaleŜnością (5) [1, 2], obowiązującą dla układu współrzędnych α, β (kP – współczynnik 
wzmocnienia w pętli regulacji prądu ): 

)ii(
T

L
kuu FFZ

i

F
PLFZ −−=                       (5) 

Pomijając opóźnienia w torze sterowania przekształtnika ( FZF uu = ), prąd przekształtnika AC/DC 
jest realizowany w układzie z inercją I-go rzędu, której stałą czasową moŜna kształtować poprzez 
współczynnik kP. Przy realizacji mikroprocesorowej sterowania współczynnik kP powinien być 
mniejszy od 1 (dla większych wartości pętla regulacji prądu ma charakter oscylacyjny). 

Uwzględniając opóźnienia w realizacji mikroprocesorowej układu sterowania (τ = 3/2Ti), 
aproksymowane elementem inercyjnym I-go rzędu oraz równanie (5), zamkniętą pętlę regulacji 
opisuje transmitancja: 
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Transmitancja ta zawiera dwa człony, z których pierwszy określa reakcję układu na prąd zadany, 
natomiast drugi opisuje wpływ na ten prąd napięcia sieci (traktowanego jako zakłócenie). 
O pierwiastkach równania charakterystycznego decyduje współczynnik kP. Współczynnikowi 
kP = 0,25 odpowiada najszybsza odpowiedź aperiodyczna (podwójny pierwiastek rzeczywisty), 
natomiast kP = 0,5 odpowiada kryterium modułowe.  

Transmitancja od napięcia sieci (będąca wynikiem opóźnień między chwilą pomiaru a realizacją 
zadanego napięcia przez układy PWM) powoduje generację niepoŜądanego prądu wyprzedzającego 
napięcie sieci (rys. 9a). WyŜsze harmoniczne w napięciu powodują powstawanie wyŜszych 
harmonicznych prądu o udziale większym niŜ udział harmonicznej napięcia (dla rys. 9a – 19%).  

Rys. 7. Układ detekcji trybu pracy kondycjonera 

 

Rys. 8. Idea działania pętli regulacji prądu 
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Rys. 9. Napięcie i prąd sieci w przypadku napięcia sieci zawierającego 5% udział piątej harmonicznej. 
Układ bez (a) i z kompensacją opóźnień - predykcją napięcia (b) 

Aby skompensować wpływ transmitancji zakłóceniowej w zaleŜności (6) naleŜy estymować 
wartość napięcia sieci w chwili realizacji napięć zadanych w sterowniku [10]. W pracy wykorzystano 
metodę bazującą na określeniu pierwszej, piątej i siódmej harmonicznej napięcia sieci, a następnie 
przesunięciu harmonicznych napięcia sieci o odpowiedni kąt. Na rys. 9b przedstawiono wyniki 
symulacji układu z wprowadzoną predykcją napięcia sieci zawierającego oprócz podstawowej równieŜ 
5 harmoniczną. Predykcja wyeliminowała wpływ napięcia sieci na prąd przekształtnika AC/DC. 

Poprawę dynamiki obwodu regulacji prądu moŜna uzyskać poprzez wprowadzenie predykcji 
aktualnej wartości prądu odbiornika, przedstawionej w [10] (algorytm o horyzoncie predykcji równym 
okresowi próbkowania Ti). Układ sterowania bazuje na równaniach przedstawionych w [10]: 
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Równanie (8) słuŜy do predykcji prądu 
przekształtnika AC/DC płynącego przy 
rozpoczęciu realizacji zadanego napięcia 
w układach PWM. Odpowiedź na skokową 
zmianę prądu w osi d dla omówionej metody 
przedstawiono na rys. 10. Dzięki predykcji prądu 
uzyskuje się skrócenie czasu odpowiedzi 
na zmianę wartości zadanej w stosunku 
do układu bez predykcji. 

NaleŜy nadmienić, Ŝe opóźnienia w torach 
regulacji składowych prądu powodują 
występowanie przesunięć fazowych pomiędzy 
wartością zadaną a rzeczywistą, które rosną 
ze wzrostem rzędu harmonicznej.  

Na rys. 10 pokazano przebieg z inercji I-go rzędu, aproksymującej wewnętrzną pętlę regulacji 
prądu, wykorzystanej do syntezy pozostałych regulatorów w układzie sterowania kondycjonera mocy. 
 

6.2. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ, ELIMINACJA WYśSZYCH 
HARMONICZNYCH I ASYMETRII PRĄDU (TRYB TKMB) 

W trybie TKMB kondycjoner mocy jest podłączony do sieci zasilającej równolegle 
do odbiorników chronionych i pracuje identycznie jak energetyczny filtr aktywny (APF).  

W zdecydowanej większości układów APF zadania związane z regulacją napięcia kondensatora 
i generacją prądów kompensujących traktowane są rozdzielnie. W niniejszej pracy do realizacji obu 
tych zadań równocześnie wykorzystano odpowiednio dobrany regulator napięcia CDC. Na napięcie 
to wpływają: składowe wyŜszych harmonicznych prądów (niewielki wpływ), asymetrie prądów 
(znaczny wpływ) i prąd przekształtnika DC/DC (znaczny wpływ). Układ regulacji napięcia powinien 
zapewnić jak najszybsze osiągnięcie zadanej wartości napięcia, co wymaga duŜego wzmocnienia 
proporcjonalnego. Równocześnie układ regulacji (w stanie ustalonym) powinien być jak najmniej 
czuły na zmiany napięcia kondensatora spowodowane kompensacją asymetrii prądów obciąŜenia, 

a) b) 
uL 

10iL 
10iL 

uL 

Rys. 10. Reakcja pętli regulacji z kompensacją 
opóźnień zmianę prądu zadanego  

iFd [A]  
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co wymaga niewielkiego wzmocnienia proporcjonalnego. Rozwiązaniem tego problemu moŜe być 
regulator o zmiennym wzmocnieniu proporcjonalnym [10].  

Zadaniem przekształtnika DC/DC jest ładowanie cewki nadprzewodzącej, przy przyjętych 
ograniczeniach co do mocy i utrzymywanie stałego poziomu energii zgromadzonej w cewce. 
Moc czynna pobierana w punkcie przyłączenia kondycjonera nie powinna przekraczać określonego 
poziomu. Moc ładowania cewki jest więc ograniczana przez moc czynną kompensowanych 
odbiorników. Moc przekazywana przez przekształtnik DC/DC do cewki nadprzewodzącej zaleŜy 
od jej aktualnego prądu. Brak ograniczenia na moc przekształtnika DC/DC prowadzi do niepoprawnej 
pracy kondycjonera. W  pracy zaproponowano ograniczenie mocy przekształtnika DC/DC, w procesie 
ładowania cewki, przez ograniczenie wartości wypełnienia DDC/DC (stabilizacja wartości średniej 
napięcia kondensatora CDC niezaleŜnie od mocy odbiornika chronionego).  

Strukturę układu sterowania kondycjonera dla trybu TKMB przestawiono na rys. 11. 
W układzie sterowania 

przekształtnikiem AC/DC 
składowa zadana q prądu 
przekształtnika jest przeciwna 
do składowej q prądu 
obciąŜenia. Zapewnia to 
kompensację mocy biernej 
i eliminację części wyŜszych 
harmonicznych prądu. 
Składowa zadana d prądu 
przekształtnika jest  róŜnicą 
między sygnałem z regulatora 
napięcia kondensatora oraz 
składową d prądu obciąŜenia. 
Przy odpowiednim doborze 
regulatora Reg1 prąd idDC jest 

równy wartości średniej składowej d prądu obciąŜenia. Współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego 
regulatora dla stanu ustalonego ładowania kondensatora powinien być mały. Dodatkowo czas 
zdwojenia regulatora powinien być relatywnie długi (rzędu milisekund). Wzmocnienie proporcjonalne 
w regulatorze napięcia kondensatora PI zaleŜy od błędu i zmienia się w zakresie 

PIAXPMINP k,k)u(k ∈∆ [10]. Granice zmian błędu, dla maksymalnych prądów obciąŜenia i przyjętej 

wartości pojemności, wyznaczono odpowiednio na poziomie 5 i 20V. 

Chwilowa moc wejściowa przekształtnika AC/DC we współrzędnych d, q (przy pominięciu strat), 
opisana jest zaleŜnością (9): 

ACDC
2
Fq

2
FdFFdLdF iu))ii(sLiu(

2

3
p =+−=                       (9) 

RozwaŜając układ zlinearyzowany wokół ustalonego punktu pracy (kondensator naładowany 
do napięcia uDC0), otrzymuje się schemat blokowy pętli regulacji napięcia, przedstawiony na rys. 12. 
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Rys. 12. Schemat blokowy pętli regulacji napięcia na kondensatorze pośredniczącym 

Prąd pobierany przez przekształtnik DC/DC oraz obie składowe prądu obciąŜenia moŜna traktować 
jako zakłócenia. Pomijając wpływ zakłóceń oraz wpływ indukcyjności dławika LF, otrzymuje się 
zaleŜność na napięcie uDC w funkcji prądu zadanego: 

 
Rys. 11. Układ sterowania kondycjonera w trybie TKMB 
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Transmitancja układu zamkniętego regulacji napięcia kondensatora określona jest zaleŜnością: 
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Ze względu na zastosowanie regulatora napięcia do filtracji wyŜszych harmonicznych prądu 
obciąŜenia, waŜna jest transmitancja układu zamkniętego dla składowej d prądu zadanego (12).  
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Powstaje ona z połączenia kaskadowego transmitancji filtru górnoprzepustowego II-go rzędu 
(którego parametry zaleŜą od parametrów regulatora) oraz transmitancji wewnętrznej pętli regulacji 
prądu. W celu wyznaczenia nastaw zapewniających realizację załoŜonych zadań zaproponowano 
następujący algorytm strojenia: 

• dobór TR i kPIMIN tak, aby transmitancja GZI (przy pominięciu współczynnika przy s3) 
zapewniała wymaganą pulsację drgań nietłumionych ωo i zadany współczynnik tłumienia 
ξ, zgodnie z (13): 

0
R0PIMIN

2
T2k

ω
ξξω ==                     (13) 

• dobór współczynnika kPIMAX na podstawie charakterystyk amplitudowo-fazowych transmitancji 
GZU, w celu osiągnięcia wymaganej dynamiki regulacji napięcia i wymaganego poziomu 
przeregulowania (4% jak dla kryterium modułowego). 

W pracy przyjęto pulsację drgań nietłumionych równą 10% pulsacji harmonicznej podstawowej 
i współczynnik tłumienia równy 0.16 (moŜliwy jest dobór współczynnika tłumienia zgodnie 
ze znanymi  metodami doboru parametrów filtrów). Na podstawie charakterystyki amplitudowo-
fazowej transmitancji GZU, przyjęto współczynnik kP1MAX = 50 kP1MIN, co zapewnia przeregulowanie 
bliskie 4%. Wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych dla układu regulacji przedstawiono 
w punktach 7.1, 7.2 i 7.3.  

Dla trybu TKMB w układzie sterowania przekształtnika DC/DC (rys. 13) występuje regulator 
prądu dławika (Reg4) oraz regulator napięcia kondensatora pośredniczącego (Reg6). Regulator Reg6 
ogranicza wypełnienie DDC/DC i poprzez to moc pobieraną przez przekształtnik.  
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Rys. 13. Pętle regulacji prądu dławika i napięcia na kondensatorze, układ z ograniczeniem mocy 

Przy analizie i określaniu nastaw obu regulatorów przyjęto załoŜenia: 
• opóźnienie w przekształtniku DC/DC jest aproksymowany inercją I-go rzędu o τDC = 10 ms, 
• wypełnienie DDC/DC zmienia się w zakresie [-1;1], przy czym wartości ujemne wypełnienia 

związane są z ładowaniem, a dodatnie z rozładowaniem cewki. 
Regulator prądu cewki nadprzewodzącej (Reg4) jest typu P, poniewaŜ w układzie regulacji 

nie występuje zakłócenie. Dobiera się go przy załoŜeniu braku ograniczeń na moc przekształtnika. 
Na podstawie transmitancji układu regulacji wzmocnienie regulatora, dla kryterium modułowego, 
określa zaleŜność (14), gdzie UDCN – znamionowa wartość napięcia kondensatora: 
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Regulator napięcia kondensatora obwodu pośredniczącego (Reg6) ogranicza moc przekształtnika 
DC/DC poprzez zmniejszenie wartości bezwzględnej zadanego wypełnienia DDC/DCZ, 
wypracowywanego w regulatorze Reg1. Ograniczenie działa w określonym zakresie prądów cewki. 
Przy pracy z ograniczeniem, w układzie sterowania kondycjonera występują dwa regulatory napięcia 
kondensatora (regulator dla przekształtnika AC/DC i regulator dla przekształtnika DC/DC). 
Zastosowanie innych wartości zadanych (dla przekształtnika AC/DC - 750 V, dla przekształtnika 
DC/DC – 710 V) wymusza stabilizację napięcia kondensatora poprzez regulator dla przekształtnika 
DC/DC i pracę na ograniczeniu regulatora dla przekształtnika AC/DC. Kondensator ładowany jest 
wtedy prądem pobieranym z sieci o stałej amplitudzie (prąd iAC na rys. 13).  

Na rys. 13 widoczna jest wzajemna zaleŜność między napięciem kondensatora i prądem cewki. 
Uwzględniając, Ŝe ELSMES >> ECDC, moŜna przyjąć, Ŝe w kaŜdym okresie modulacji w przekształtniku 
DC/DC prąd cewki ma wartość stałą. Sygnał wyjściowy z regulatora prądu moŜna potraktować jako 
zakłócenie dla obwodu regulacji napięcia kondensatora. PoniewaŜ wzmocnienie obiektu zmienia się 
liniowo z wartością prądu cewki, zastosowano regulator adaptacyjny. Regulator dobrano zgodnie 
z kryterium symetrycznym według zaleŜności (15): 
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6.3. ZMNIEJSZENIE WPŁYWU KRÓTKOTRWAŁYCH PRZECIĄśEŃ 

W ODBIORNIKU NA SIEĆ ZASILAJĄCĄ (TRYB TEP) 

W przypadku obciąŜeń, których moc jest zmienna w czasie, energia w cewce moŜe słuŜyć 
do ograniczenia mocy czynnej pobieranej z sieci ZAS.  Układ sterowania kondycjonera dla trybu TEP 
przedstawiono na rys. 14. Przekształtnik AC/DC realizuje zadania jak w trybie TKMB 
oraz dodatkowo ogranicza składową d prądu sieci w przypadku odbiorników niespokojnych. 
W układzie sterowania przekształtnika AC/DC nie występują regulatory. Składowa iFZq prądu 

zadanego przekształtnika jest 
przeciwna do składowej iOq 
prądu obciąŜenia (kompensacja 
mocy biernej i części 
wyŜszych harmonicznych). 
Składowa iFZd prądu zadanego 
iFZd jest róŜnicą między 
maksymalną wartością 
składowej d prądu sieci iLlim, 
a składową iOd prądu 
obciąŜenia. Prąd maksymalny 
iLlim ma stałą wartość, więc 
prąd iFdZ zawiera wyŜsze 
harmoniczne oraz składową d 
prądu o amplitudzie równej 

nadwyŜce podstawowej harmonicznej prądu obciąŜenia nad poziom ograniczenia. 
Zadaniem przekształtnika DC/DC jest utrzymywanie stałej wartości średniej napięcia  

kondensatora, kosztem energii zgromadzonej w cewce. W układzie sterowania występuje regulator 
napięcia kondensatora Reg5. Wielkością wyjściową z regulatora jest zadane wypełnienie DDC/DCZ, 
wpływające na pracę przekształtnika DC/DC (rozładowaniu cewki odpowiadają wartości dodatnie 
wypełnienia). Schemat blokowy układu regulacji jest bardzo zbliŜony do prezentowanego na rys. 13. 
Przy rozładowaniu źródłem energii jest cewka nadprzewodząca, która zmniejsza swój prąd 
od początkowej wartości iSMES(0), natomiast  przekształtnik AC/DC przekazuje energię do odbiornika. 
Synteza parametrów regulatora jest identyczna jak regulatora napięcia słuŜącego do ograniczania 
mocy w procesie ładowania dławika (zaleŜność 15). Badania symulacyjne i eksperymentalne 
kondycjonera w trybie TEP przedstawiono w punkcie 7.4. 

 
Rys. 14. Układ sterowania kondycjonera mocy w trybie TEP 
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6.4. ELIMINACJA ZAPADÓW NAPIĘCIA (TRYB TEZ) 

W niniejszym podrozdziale analizowana jest praca kondycjonera po zakończeniu odłączania 
odbiorników chronionych od sieci ZAS (kondycjoner zasila odbiorniki chronione). W trybie TEZ 
kondycjoner generuje napięcie odbiornika uOC. Przekształtnik AC/DC pracuje z wewnętrzną pętlą 
regulacji prądu, jednak poprzez odpowiednie sprzęŜenia pracuje jako źródło napięcia. Ideę pracy 

kondycjonera w trybie TEZ 
przedstawiono na rys. 15. Zewnętrzna 
pętla regulacji utrzymuje stałą wartość 
składowych d i q napięcia na gałęzi 
poprzecznej filtru. Takie podejście 
pozwala na traktowanie prądu 
odbiornika chronionego jako zakłócenia 
i uniezaleŜnia syntezę regulatora od 
obciąŜenia. 

Układ sterowania kondycjonera dla trybu TEZ przedstawia rys. 16. Sterowanie przekształtnikiem 
AC/DC odbywa się w układzie współrzędnych związanym z połoŜeniem wektora przestrzennego 
napięcia zadanego uOCZ,  wyznaczanym w układzie PLL (rys.6). Prądy zadane są wyznaczane 

w dwóch regulatorach PI (Reg2 
i Reg3), kontrolujących 
składowe napięcia odbiornika 
(wartości zadane wynoszą 
uOCdZ = UNL = 325V, uOCqZ = 0). 

Zadaniem przekształtnika 
DC/DC (jak w trybie TEP) jest 
utrzymywanie stałej wartości 
średniej napięcia kondensatora 
CDC. Z tego względu dobór 
regulatora jest identyczny jak 
dla trybu TEP.  

Do układu współrzędnych 
d, q transformowane są 

zmierzone wartości napięć na gałęzi poprzecznej filtru. Przekształtnik AC/DC reguluje te wartości 
napięć, a prądy obciąŜenia traktuje się jako zakłócenia. Na podstawie równań opisujących gałąź 
poprzeczną filtru i obciąŜenie oraz uwzględniając sygnały odprzęgające moŜliwa jest niezaleŜna 
kontrola kaŜdej ze składowych napięcia odbiornika. Przy syntezie regulatora napięcia pominięto 
wpływ rezystancji filtrów. Zamknięty układ regulacji składa się z regulatora, inercji I-go rzędu 
(wewnętrzna pętla regulacji prądu) oraz układu całkującego (kondensator CF). Dla takiego obiektu, 
przy wymaganiu szybkiego tłumienia wpływu zakłócenia, stosuje się kryterium symetryczne doboru 
regulatora. Zgodnie z nim nastawy regulatora określa zaleŜność: 

IR
I

R 4T
2

C
k τ

τ
==                     (16) 

Przy doborze regulatora według kryterium symetrycznego zakłada się, Ŝe stała całkowania jest 
większa od stałej w elemencie inercyjnym. W przypadku opisywanego układu załoŜenie to nie jest 
spełnione. Z tego względu dla sygnału zadanego naleŜy stosować filtr wejściowy o zwiększonej stałej 
czasowej. Dla tak dobranych regulatorów Reg2 i Reg3 uzyskano czas reakcji około 2 ms i poprawną 
pracę układu sterowania kondycjonera dla odbiornika symetrycznego. W przypadku asymetrii 
obciąŜenia amplituda wektora przestrzennego napięcia odbiornika chronionego tętni, przy czym 
zmiany amplitudy nie przekraczają 10 % UNL. Tętnienia te są spowodowane ograniczoną dynamiką 
regulatorów PI napięcia i wewnętrznej pętli regulacji prądu. Wyniki badań symulacyjnych 
i eksperymentalnych dla trybu TEZ przedstawione zostały w punkcie 7.5. 

W celu lepszej stabilizacji napięcia odbiornika moŜna wykorzystać sprzęŜenia od prądu obciąŜenia. 
Dodatkowa pętla sprzęŜenia zwrotnego powoduje, Ŝe prąd obciąŜenia jest generowany bezpośrednio 
przez wewnętrzną pętlę regulacji, a sygnał wyjściowy z regulatorów napięcia kompensuje zmiany 
składowych napięcia obciąŜenia. Pozwala to na szybszą reakcję kondycjonera i dzięki temu ogranicza 
wpływ asymetrii obciąŜenia na amplitudę napięcia na zaciskach odbiornika (w badaniach 
symulacyjnych róŜnice pomiędzy amplitudami napięć poszczególnych faz nie przekraczała 2%).  

 

Rys. 15. Układ kondycjoner – obciąŜenie w trybie TEZ 

Rys. 16. Układ sterowania kondycjonera mocy w trybie TEZ 
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6.5. ANALIZA PRACY ŁĄCZNIKA TYRYSTOROWEGO 

Łącznik tyrystorowy ŁT słuŜy do odłączania odbiornika chronionego i kondycjonera od sieci 
zasilającej w przypadku zapadu napięcia. W pracy zaproponowano metodę skrócenia czasu 
wyłączania tyrystorów w łączniku, przy odłączaniu.  W celu ograniczenia prądu, przy podłączeniu 
odbiornika do sieci, zastosowano proces resynchronizacji. Wymaga to wprowadzenia dodatkowych 
przejściowych trybów pracy: trybu wspomagania odłączania TWO i trybu resynchronizacji TR. 

Odłączenie od sieci zasilającej jest niezbędne ze względu na fakt, Ŝe w przypadku zapadu napięcia 
moŜe ona stanowić obwód niskoimpedancyjny, uniemoŜliwiający odbudowę napięcia odbiornika. 
PoniewaŜ nie jest moŜliwe dokładne kontrolowanie chwili wyłączenia tyrystorów w układzie powinno 

być zapewnione odpowiednie działanie 
kondycjonera. W zaleŜności od działania 
kondycjonera w trybie przejściowym 
moŜna uzyskać róŜne czasy odłączania 
odbiornika chronionego. 

Kondycjoner, po podaniu sygnału 
wyłączającego łącznik ŁT, moŜe 
realizować odłączanie niewspomagane 
lub wspomagane. Odłączanie 
niewspomagane polega na przejściu 
kondycjonera mocy bezpośrednio 
z trybu TKMB do trybu TEZ. Działa 
ono poprawnie w przypadku układu 
jednofazowego, gdzie po zapadzie 
napięcie sieci ma mniejszą wartość niŜ 
napięcie przekształtnika AC/DC i na 
impedancji sieci pojawia się spadek 
napięcia, powodujący zmniejszanie się 
prądu sieci iL do zera i wsteczną 
polaryzację tyrystorów, co zapewnia ich 
szybkie wyłączenie. W przypadku sieci 
trójfazowej odłączanie niewspomagane 
prowadzi do szybkiego zmniejszenia się 
prądu jednej fazy i pozostawienia dwóch 
pozostałych  w stanie przewodzenia. 

Powoduje to asymetrię obwodu, która moŜe prowadzić do wydłuŜenia procesu wyłączania 
powyŜej 10 ms. Wynika stąd potrzeba wspomagania procesu odłączania. W pracy zaproponowano 
wspomaganie aktywne, w którym po wykryciu zapadu napięcia kondycjoner generuje prąd równy 
prądowi obciąŜenia i poprzez to redukuje prąd sieci do zera. W przypadku obciąŜeń asymetrycznych 
i nieliniowych rozwiązaniem dającym dobre efekty jest zastosowanie prądu kondycjonera większego 
od prądu obciąŜenia. Na rys. 17 przestawiono wyniki symulacji dla aktywnego wspomagania 
odłączania. Czasy odłączania wynoszą w tej metodzie 2-3 ms. 

Po stwierdzeniu końca zapadu napięcia układ sterowania powinien ponownie podłączyć odbiornik 
chroniony do sieci. JeŜeli przed załączeniem łącznika ŁT wystąpi przesunięcie fazowe między 
napięciem sieci a napięciem odbiornika, to po załączeniu łącznika w prądzie sieci wystąpi przetęŜenie. 
W celu jego ograniczenia potrzebna jest resynchronizacja polegająca na zmianie częstotliwości 
napięcia odbiornika w celu redukcji przesunięcia fazowego między napięciem sieci i odbiornika. 
Proces ten powinien trwać krótko (ze względu na ograniczoną ilości energii w cewce 
nadprzewodzącej przyjęto 20 ms). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe przy krótkich czasach działania kondycjonera 
w trybie TEZ (do 1 s) przesunięcie fazowe jest zazwyczaj niewielkie.  

 
7. BADANIA SYMULACYJNE I EKSPERYMENTALNE KONDYCJONERA  

Badania symulacyjne kondycjonera mocy zostały wykonane w programie Matlab-Simulink. 
Do modelowania obwodów głównych kondycjonera wykorzystano elementy dostępne w bibliotece 
Power System Blockset. Do modelowania pozostałych elementów układu kondycjonera wykorzystano 
elementy odzwierciedlające opisujące je funkcje matematyczne. W badaniach symulacyjnych 
uwzględniono parametry opisujące układ laboratoryjny (w tym uwzględniono opóźnienia 

 

Rys. 17. Odłączania wspomagane aktywne 

 

uL [V]  

 

iL [A]  

 

uOC [V]  

Czas odłączania – ok. 2.5 ms 
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w mikroprocesorowej realizacji sterownika). Jako zasobnik energii przyjęto cewkę nadprzewodzącą o 
indukcyjności L = 10 H i prądzie krytycznym 60 A (EC = 18 kJ), 

Schemat stanowiska do badań eksperymentalnych kondycjonera mocy przedstawiono na rys. 18 
Stanowisko badawcze zawiera następujące elementy: 
• kondycjoner mocy o mocy znamionowej 15 kVA, 
• nadprzewodnikową cewkę 4,5 kJ, 
• model cewki nadprzewodzącej, zbudowany z prostownika tyrystorowego oraz dławika 

wygładzającego 200 mH. 
• transformator ET30-20 o mocy 20 kVA, 3x400/230V (umoŜliwiający testy z modelem cewki),  
• odbiorniki chronione (silniki klatkowe i trójfazowy mostek prostowniczy). 

Kondycjoner został 
zbudowany w ramach 
projektu HIPOLITY. 
Obwody główne obu 
przekształtników zostały 
wykonane przez firmę 
ENEL, natomiast układ 
sterowania wykonany 
został w Katedrze 
Energoelektroniki, Napędu 
Elektrycznego i Robotyki. 
Układ sterowania został 
oparty o mikrokontroler 
sygnałowy TMS320F2812. 
Algorytm sterowania 
bazuje na pomiarach 10 
sygnałów analogowych 

w róŜnych punktach kondycjonera (pięć napięć i pięć prądów).  
Jako zasobnik energii wykorzystano wysokotemperaturową cewkę nadprzewodzącą (wyniki badań 

w podrozdziale 7.6) oraz jej model fizyczny (wyniki badań w podrozdziałach 7.2-7.5). Model fizyczny 
cewki pracował jako zasobnik o nieskończonej energii, co umoŜliwiało badania stanu ustalonego 
pracy kondycjonera w kaŜdym z trybów. 

 

Rys. 19. Nadprzewodnikowy zasobnik energii wraz z układami pomocniczymi 

Elementy nadprzewodnikowego zasobnika energii zostały wykonane, w ramach projektu 
HIPOLITY, przez firmy Trithor GmbH (Niemcy), FUTURA Composites b.v. i KEMA b.v. 
(Holandia). Zasobnik został zmontowany i testowany na Politechnice Śląskiej. Uzwojenie zasobnika 
składa się z 15 połączonych szeregowo cewek dwuwarstwowych (double pancake), których łączna 
indukcyjność całkowita wynosi LSMES = 9,9 H. Uzwojenie zasobnika (cewka nadprzewodząca) 
umieszczone jest w kriostacie, wykonanym z materiałów kompozytowych (rys. 19).  

Kompresor  

Chłodnica  

Kriostat  Pompa  
pró Ŝniowa 

0,8 m 

Rys. 18. Schemat stanowiska do badania kondycjonera mocy 
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Na zdjęciu 19 przedstawione są (od lewej) następujące elementy składowe zasobnika: 
• pompa próŜniowa turbomolekularna, słuŜąca do zapewnienia próŜni w kriostacie, 
• kriostat z cewką nadprzewodzącą (IC = 30 A, EC = 4,5 kJ), na wieku obudowy widoczne są: 

zawór zapewniający próŜnię, zaciski cewki oraz głowica odprowadzająca ciepło, 
• kompresor (COOLPAK 6000-1), słuŜący do odprowadzania ciepła z głowicy COLDHEAD, 
• układ aktywnego chłodzenia (chłodnica).  

Nadprzewodnikowy zasobnik energii został wyposaŜony w zespół czujników temperatury 
oraz czujnik ciśnienia panującego wewnątrz kriostatu. 

 
7.1. PROCES ROZRUCHU KONDYCJONERA MOCY 

Symulacje procesu ładowania kondensatora CDC oraz cewki LSMES po załączeniu kondycjonera 
przedstawia rys. 20. W pierwszej chwili kondensator CDC ładuje się poprzez diody zwrotne 
w przekształtniku AC/DC i dodatkowy rezystor ograniczający prąd ładowania. Po osiągnięciu 
napięcia 450 V rezystor jest zwierany, co zwiększa prąd sieci. Przy napięciu 520 V zaczynają 
przełączać się tranzystory w przekształtniku AC/DC, doładowując kondensator do napięcia 750 V, 
przy quasi-sinusoidalnym prądzie sieci. Przy napięciu 530 V rozpoczyna się proces ładowania cewki. 
Gdy napięcie kondensatora przekroczy wartość 750V prąd sieci maleje, poniewaŜ moc ładowania 
cewki jest niewielka. Gdy moc dostarczana do cewki przekracza ograniczenie nałoŜone na moc sieci, 
zaczyna maleć napięcie kondensatora (t = 0,48s). Przekształtnik DC/DC przechodzi do pracy 
z ograniczeniem mocy, co jest widoczne w zmniejszeniu szybkości zmian prądu cewki oraz 
w tętnieniach w napięciu kondensatora. Po zakończeniu ładowania prąd sieci ma wartość bliską zeru.  

 

 
Rys. 20. Ładowania kondensatora CDC i cewki nadprzewodzącej LSMES  - symulacje  

Rys. 21 przedstawia proces ładowania 
kondensatora CDC w układzie laboratoryjnym. 
Po wstępnym naładowaniu kondensatora poprzez 
diody zwrotne kondycjoner rozpoczyna pracę 
z quasi-sinusoidalnym prądem sieci 
o współczynniku mocy równym jeden. 
Przy ładowaniu kondensatora do napięcia 
znamionowego występuje nieznaczne 
przeregulowanie w napięciu wynikające 
z zastosowanego regulatora PI. Przy 
przekroczeniu napięcia zadanego kondensatora 
układ przechodzi do zwrotu energii do sieci.  

 
7.2. KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ, ELIMINACJA WYśSZYCH 

HARMONICZNYCH (TRYB TKMB) 

Kompensację mocy biernej z zastosowaniem kondycjonera mocy pokazano na rys. 22. Zarówno 
w symulacjach jak i w eksperymencie po załączeniu kondycjonera (t = 0,1s dla rys. 22a) moc bierna 

uDC 

10 iL 

10 iSMES 

t[s] 

 
Rys. 21. Ładowanie kondensatora - eksperyment 

Skale: uDC, uL = 100V/dz, iL = 10A/dz, t = 25ms/dz 

uDC 

uL 

iL 
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została skompensowana (w przypadku eksperymentu eliminowane są równieŜ wyŜsze harmoniczne 
prądu spowodowane harmonicznymi w napięciu zasilającym silnik). Na przebiegach widoczna jest 
równieŜ dynamika kondycjonera (reakcja w obu przypadkach wynosi około 2 ms). Występujące po 
uruchomieniu kondycjonera zmniejszenie prądu sieci (rys. 22b) jest wynikiem przyjętej struktury 
układu sterowania. W pierwszej chwili sygnał zadany z regulatora napięcia kondensatora ma wartość 
zerową i kondycjoner generuje całkowity prąd obciąŜenia. Następnie sygnał z regulatora napięcia 
zwiększa się do wartości odpowiadającej mocy czynnej odbiornika. 

 

Rys. 22. Kompensacja mocy biernej: (a) symulacje - odbiornik RL, ϕ = 45°, (b) eksperyment – silnik 
klatkowy. Skale: uL = 100V/dz, iL = 20A/dz, t = 10 ms/dz  

 
Rys. 23. Eliminacja wyŜszych harmonicznych – prostownik diodowy z odbiornikiem RL: 

(a) symulacje, (b) eksperyment. Skale: uL = 100V/dz, iL = 10A/dz, t = 10 ms/dz  

Eliminację wyŜszych harmonicznych, przy trójfazowym mostkowym prostowniku diodowym 
z odbiornikiem RL pokazano na rys. 23. Po załączeniu kondycjonera (t = 0,1s dla rys. 23a) prąd 
sieci iL, zarówno w symulacjach jak i w eksperymencie, jest quasi-sinusoidalny i współfazowy 

z napięciem. Widoczne impulsy są związane 
ze zmianami prądu obciąŜenia i ograniczoną 
dynamiką kondycjonera. Reakcja dynamiczna 
kondycjonera jest zbliŜona do reakcji przy skokowej 
zmianie mocy biernej. Ograniczenie prądu 
po załączeniu kondycjonera (rys. 23b) wynika 
z przyczyn opisanych poprzednio. Rozkład 
harmonicznych prądu sieci (rys. 24) wskazuje, 
Ŝe harmoniczne wyŜszych rzędów nie zostały 
wyeliminowane, co wynika z opóźnień w układzie 
sterowania (przesunięcie pomiędzy prądem zadanym 
a rzeczywistym w pętli regulacji prądu – rozdział 6). 

Skuteczność eliminacji harmonicznych moŜna zwiększyć poprzez zwiększenie częstotliwości 
przełączeń tranzystorów w przekształtniku AC/DC. W pracy przebadano równieŜ eliminację 
wyŜszych harmonicznych prądu przy prostowniku tyrystorowym z odbiornikiem RL i prostowniku 
diodowym z odbiornikiem RC. W obu przypadkach harmoniczne zostały ograniczone, jednak 
skuteczność eliminacji harmonicznych w pierwszym przypadku maleje ze wzrostem kąta opóźnienia 
załączenia. W przypadku odbiornika RC skuteczność eliminacji harmonicznych ograniczona 
z powodu duŜych tętnień w prądzie zadanym kondycjonera. Konkludując moŜna powiedzieć, 
Ŝe wyniki symulacyjne i eksperymentalne są zgodne i potwierdzają poprawną pracę kondycjonera. 

  
7.3. ELIMINACJA ASYMETRII PRĄDÓW (TRYB TKMB) 

Oprócz przedstawionej kompensacji mocy biernej i eliminacji harmonicznych, kondycjoner 
w trybie TKMB umoŜliwia równieŜ symetryzację prądów sieci. PoniŜej przedstawione zostały wyniki 

a) 

10 iL 

uL 

t[s] 

a) b) 

10 iL 

uL 

t[s] 

iL uL 

b) 
uL 

iL 

 
Rys. 24. Widmo harmonicznych  

prądu sieci dla rys. 22a. 

iL(n) 
f[Hz]  
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badań symulacyjnych i eksperymentalnych dla niesymetrycznego obciąŜenia liniowego – rys. 25 
(odbiornik RL w symulacjach i odbiornik R w eksperymencie) i obciąŜenia nieliniowego – rys. 26 
(prostownik diodowy z odbiornikiem RL). W badaniach symulacyjnych i eksperymentalnych 
odbiornik włączony był między dwie fazy sieci zasilającej (współczynnik niesymetrii 
obciąŜenia εNIO = 1). Na kaŜdym z rysunków po lewej stronie pokazano prąd kaŜdej z faz odbiornika 
(dla jednej fazy prąd ten jest zerowy), natomiast po prawej stronie - prądy trzech faz sieci.  

 
Rys. 25. Kompensacja asymetrii obciąŜenia liniowego εNIO = 1: (a) symulacje - odbiornik RL 
(ϕOBC = 45°), (b) eksperyment – odbiornik R. Skale: uL = 100V/dz, iO,iL = 10A/dz, t = 5 ms/dz 

 
Rys. 26. Kompensacja asymetrii obciąŜenia nieliniowego - prostownik diodowy z odbiornikiem RL, 

εNIO = 1: (a) symulacje, (b) eksperyment. Skale: uL = 100V/dz, iO,iL = 10A/dz, t = 5 ms/dz 

Dla odbiornika liniowego (rys. 25) kondycjoner kompensuje moc bierną i asymetrię prądów sieci. 
Zarówno w symulacjach jak i eksperymencie współczynnik niesymetrii został silnie zredukowany 
(dla symulacji εNIL = 0,22). Niewielka róŜnica w amplitudach prądów fazowych wynika z tętnień 
w napięciu kondensatora (ich wpływu na prąd zadany) oraz ograniczeń układu sterowania, bazującego 
na wektorze przestrzennym prądu (brak moŜliwości kształtowania prądu w kaŜdej fazie niezaleŜnie).  

W przypadku odbiornika nieliniowego (rys. 26) kondycjoner kompensuje moc bierną i asymetrię 
prądów sieci oraz filtruje wyŜsze harmoniczne. Działa on identycznie jak dla obciąŜenia liniowego, 
jednak szybkie zmiany prądu obciąŜenia w dwóch fazach powodują powstanie w tych samych fazach 
impulsów prądu. W trzeciej fazie zakłócenie jest ograniczone.  

Mimo występowania asymetrii w prądzie sieci naleŜy zaznaczyć, Ŝe kondycjoner w znacznym 
stopniu spełnia swoje zadanie. Otrzymane wyniki symulacyjne i eksperymentalne są zbieŜne. 
 

7.4. ZMNIEJSZENIE WPŁYWU PRZECIĄśEŃ NA SIEĆ (TRYB TEP) 

W celu zobrazowania działania kondycjonera mocy przy zmniejszaniu wpływu przeciąŜeń 
w odbiorniku na sieć (tryb TEP) przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dla odbiornika 
w postaci silnika klatkowego (rys. 27) i badania symulacyjne dla obciąŜenia nieliniowego (rys. 28). 

 W badaniach eksperymentalnych przyjęto, Ŝe amplituda składowej czynnej prądu sieci nie 
powinna przekraczać 20 A. Na rys. 27a pokazano proces przeciąŜania w odbiorniku. Przy zwiększaniu 
prądu silnika prąd sieci rośnie aŜ do osiągnięcia poziomu ograniczenia. Od tej chwili kondycjoner 
zaczyna dostarczać energię z cewki. Na rys. 27b pokazano powiększenie stanu ustalonego pracy 
w trybie TEP. Kondycjoner generuje moc bierną i czynną. Generacja mocy biernej zapewnia 
jednostkowy współczynnik mocy, natomiast mocy czynnej odciąŜa sieć zasilająca (kosztem energii 
zgromadzonej w cewce). W eksperymencie wykorzystano fizyczny model cewki nadprzewodzącej, 
pracujący w trybie utrzymywania stałego prądu. Pracę fizycznego modelu cewki pokazano na rys. 27c. 
Gdy prąd obciąŜenia jest mniejszy niŜ poziom ograniczenia, prąd modelu cewki iSMES zamyka się 
w przekształtniku DC/DC. Widoczne w napięciu kondensatora tętnienia o częstotliwości 300 Hz 
są wynikiem działania prostownika tyrystorowego. Gdy prąd obciąŜenia przekroczy poziom 
ograniczenia, przekształtnik DC/DC zaczyna pobierać energię z modelu cewki. Pojawiają się wtedy 
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dodatkowe tętnienia w napięciu kondensatora o częstotliwości 50 Hz. Praca przekształtnika DC/DC 
powoduje równieŜ powstawanie tętnień w prądzie fizycznego modelu cewki. 

 

 
Rys. 27. Tryb TEP,  obciąŜenie - silnik klatkowy, badania eksperymentalne: proces przeciąŜania (a), 

stan ustalony (b), praca modelu fizycznego cewki (c). Skale: uL = 500V/dz, iO,iL = 20A/dz (a, c), 
10A/dz (b), uDC = 25V/dz, iSMES = 5A/dz, t = 50 ms/dz(a), 10 ms/dz(b), 20 ms/dz (c) 

Na rys. 28 pokazano wyniki symulacji 
dla trybu TEP dla obciąŜenia nieliniowego 
w postaci prostownika diodowego 
z odbiornikiem RL. Przed przeciąŜeniem 
kondycjoner eliminuje wyŜsze harmoniczne. 
Przy przeciąŜeniu kondycjoner nadal eliminuje 
wyŜsze harmoniczne oraz dodatkowo ogranicza 
amplitudę prądu pobieranego z sieci (odbierając 
energię z cewki nadprzewodzącej). Występujące 
impulsy prądu związane są ze zmianami prądu 
obciąŜenia. 

 
7.5. ELIMINACJA ZAPADÓW NAPIĘCIA ( TRYB TEZ) 

Eliminacja zapadów napięcia jest podstawowym zadaniem kondycjonera, zapewniającym ciągłość 
zasilania. Reakcję na zapad dla obciąŜenia liniowego symetrycznego przedstawiono na rys. 29. 
Po wykryciu zapadu napięcia (t = 0,45s, rys. 29a) przekształtnik AC/DC przechodzi do wspomagania 
aktywnego wyłączania łącznika tyrystorowego, co powoduje szybką redukcję prądu do zera. 
Następnie zaczyna on stabilizować napięcie na zaciskach odbiornika – rys. 29b (przeregulowanie jest 
spowodowane nastawami regulatorów). Proces przejściowy w napięciu obciąŜenia trwa około 2 ms, 
a po czasie 4 ms napięcie obciąŜenia przekracza poziom 90% wartości znamionowej. 

 
Rys. 29. Tryb TEZ, obciąŜenie liniowe symetryczne, badania symulacyjne. Przebiegi: napięć, prądu 

sieci (a), napięć, prądu obciąŜenia (b) 

Pracę kondycjonera w trybie TEZ przy niesymetrycznym odbiorniku liniowym przedstawia 
rys. 30a. Kondycjoner poprawnie przejmuje zasilanie obciąŜenia przy zapadzie, zapewniając czas 
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Rys. 28. Tryb TEP, obciąŜenie nieliniowe,  
prostownik diodowy, badania symulacyjne 
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przerwy beznapięciowej około 4ms. Asymetria odbiornika prowadzi do powstania asymetrii napięć, 
których poziom wzrasta ze wzrostem wartości asymetrii prądu. Pracę kondycjonera, przy zasilaniu 
obciąŜenia nieliniowego (trójfazowy mostkowy prostownik diodowy z odbiornikiem RL), 
przedstawiono na rys. 30b. Po prawidłowym odłączeniu obciąŜenia od sieci następuje odbudowa 
napięcia na zaciskach obciąŜenia. Napięcie w tym przypadku jest odkształcone (komutacja 
w prostowniku). Poziom odkształcenia zaleŜy od dynamiki pętli regulacji napięcia i wewnętrznej pętli 
regulacji prądu oraz od amplitudy prądu obciąŜenia  

 
Rys. 30. Tryb TEZ – badania symulacyjne, odbiornik: liniowy niesymetryczny (a), nieliniowy (b) 

Na rys. 31 przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych z odbiornikiem w postaci silnika 
klatkowego o mocy 14 kW. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe taki obiekt jest trudny do ochrony ze względu na 
elektromagnetyczne procesy przejściowe towarzyszące zaburzeniom napięcia, prowadzące do wzrostu 
amplitudy prądów silnika.  

 
Rys. 31. Tryb TEZ – badania laboratoryjne, odbiornik: silnik klatkowy, początek zapadu (a), koniec 

zapadu (b). Skale: uL = 200V/dz, uO = 100V/dz, iO = 10A/dz,  t = 25 ms/dz 

Rys. 31a przedstawia reakcję na zapad napięcia. Przed zapadem napięcia obciąŜenia uO i sieci uL 
są równe. Odkształcenia napięcia sieci powodują odkształcenia prądu obciąŜenia iO. Po wykryciu 
zapadu kondycjoner rozpoczyna proces wspomagania odłączania silnika od sieci, a następnie 
przechodzi do stabilizacji napięcia odbiornika, przy czym kształt napięcia jest bardzo zbliŜony 
do sinusoidalnego, co jest potwierdzone przez kształt prądu silnika. Zmiana amplitudy prądu silnika 
po zapadzie wynika z wystąpienia elektromagnetycznego stanu przejściowego. Proces 
resynchronizacji i ponownego podłączenia silnika do sieci pokazano na rys. 31b. Po powrocie napięcia 
przez 20 ms układ sterowania kondycjonera sprawdza, czy zapad się skończył. Następnie rozpoczyna 
się procedura resynchronizacji, trwająca 20 ms, po której załączany jest łącznik tyrystorowy 
i odbiornik zasilany jest z sieci. Procesowi resynchronizacji (chwilowa zmiana częstotliwości napięcia 
zasilania) towarzyszy proces przejściowy widoczny w zmianie amplitudy prądu odbiornika. 
Po przyłączeniu silnika do sieci prąd obciąŜenia jest odkształcony (odkształcone napięcie sieci). 

W pracy przedstawiono równieŜ wyniki badań eksperymentalnych pracy kondycjonera w trybie 
TEZ przy obciąŜeniu nieliniowym, które są zbieŜna z uzyskanymi badaniami symulacyjnymi. 
 

7.6. BADANIA CEWKI NADPRZEWODZĄCEJ 

Badania eksperymentalne cewki nadprzewodzącej obejmowały proces schładzania, pomiar prądu 
krytycznego cewki, określenie wpływu składowej przemiennej prądu na parametry cewki, określenie 
równoczesnego wpływu składowej stałej i zmiennej prądu na parametry cewki oraz ładowanie 
i rozładowanie stałą mocą, za pomocą kondycjonera. W niniejszym podrozdziale przedstawiono 
wyniki dotyczące określenia prądu krytycznego oraz proces ładowania i rozładowania. 

Po zakończeniu schładzania (temperatura ok. 25 K, czas trwania schładzania – 36 godzin) cewka 
przygotowana jest do pracy. Na podstawie pomiarów określono, Ŝe wartość prądu krytycznego cewki 
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nadprzewodzącej (prąd, przy którym nadprzewodnik wychodzi z nadprzewodnictwa) wynosi 30 A. 
PowyŜej tej wartości prądu temperatura w kriostacie nie osiągała stanu ustalonego i cewka wychodziła 
z nadprzewodnictwa. Na rys. 32 przedstawiono przebiegi mocy traconej w cewce (a) i zmian 
temperatur w róŜnych punktach kriostatu (b) w funkcji prądu cewki. Moc wydzielana jest głównie 
na rezystancji przyłączy miedzianych oraz połączeń miedzy poszczególnymi fragmentami uzwojenia 
cewki nadprzewodzącej. Wzrost mocy traconej w cewce powoduje wzrost temperatur w róŜnych 
punktach kriostatu. Największe zmiany występują najdalej od głowicy chłodzącej. Temperatura pracy, 
mierzona przez czujnik 5, waha się w zakresie 25-30 K. 
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Rys. 32. Moc wydzielana (a) i temperatury (b) w kriostacie przy wyznaczaniu prądu krytycznego.  

 

Rys. 33. Ładowanie cewki nadprzewodzącej za pomocą kondycjonera mocy: (a) – początek procesu, 
(b) – koniec procesu. Skale: uDC=40V/dz, iSMES=5A/dz, uL= 50V/dz, iL=10A/dz, 50ms/dz 

Przeprowadzone badania cewki 
nadprzewodzącej pozwoliły na przeprowadzenie 
testów ładowania i rozładowania cewki 
nadprzewodzącej z wykorzystaniem 
kondycjonera. Zostały one wykonane przy 
napięciu obwodu pośredniczącego równym 
200 V. Na rys. 33 przedstawiono proces 
ładowania kondensatora CDC oraz cewki 
nadprzewodzącej. Na początku procesu (a) 
ładowany jest kondensator z przeregulowaniem 
wynikającym z przyjętej realizacji regulatora 
napięcia. Po osiągnięciu określonego poziomu 
napięcia na kondensatorze zaczyna się proces 

ładowania cewki nadprzewodzącej. Gdy prąd cewki zbliŜa się do wartości zadanej, zmniejsza się moc 
dostarczana do cewki i - co za tym idzie - maleje amplituda prądu sieciowego (b). W całym procesie 
ładowania prąd sieci jest quasi-sinusoidalny i współfazowy z napięciem. 

Proces rozładowania stałą mocą cewki pokazano na rys. 34. Odpowiada on trybom TEP i TEZ 
pracy kondycjonera. Po rozpoczęciu rozładowania napięcie na kondensatorze zmniejsza się, po czym 
jego wartość średnia jest utrzymywana na poziomie zadanym. Tętnienia widoczne w napięciu 
wynikają z częstotliwości przełączeń w przekształtniku DC/DC. Przy rozładowywaniu cewki 
szybkość zmian prądu cewki rośnie ze zmniejszaniem się poziomu tego prądu. 

Przedstawione procesy ładowania i rozładowania potwierdzają poprawność współpracy 
kondycjonera mocy z wysokotemperaturową cewką nadprzewodzącą. 
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8. ZAKO ŃCZENIE I WNIOSKI 

Postawiona w pracy teza została udowodniona i potwierdzona otrzymanymi wynikami symulacji 
i badań eksperymentalnych. NajwaŜniejsze wnioski wynikające z pracy są następujące: 

1. Kondycjoner mocy zapewnia realizację wszystkich załoŜonych zadań. 
2. Zaproponowany układ sterowania kondycjonerem mocy, o zmiennej strukturze, zapewnia dobre 

właściwości dynamiczne i statyczne kondycjonera, przy przyjętych ograniczeniach, 
co do częstotliwości przełączeń. MoŜe on być stosowany przy szerokim przedziale mocy. 

3. Sterowanie o zmiennej strukturze umoŜliwia dekompozycję sterowania, co ułatwia syntezę 
parametrów poszczególnych regulatorów w oparciu o opis matematyczny kondycjonera w kaŜdym 
z trybów pracy. 

4. Odpowiedni regulator napięcia kondensatora obwodu pośredniczącego CDC eliminuje z układu 
sterowania filtr do wyznaczania wyŜszych harmonicznych prądu obciąŜenia. Opracowana metoda 
syntezy regulatora umoŜliwia uzyskanie załoŜonych parametrów filtru II-go rzędu. 

5. Opracowane sterowanie przekształtnikiem DC/DC zapewnia poprawną pracę kondycjonera przy 
ładowaniu cewki z uwzględnieniem mocy odbiornika i ograniczenia na moc pobieraną z sieci. 

6.  Zaproponowane podejście, polegające na stabilizacji napięcia na gałęzi poprzecznej filtru LFCF 
dla trybu TEZ, umoŜliwia syntezę regulatorów składowych napięcia odbiornika niezaleŜnie od 
odbiornika (prąd odbiornika traktowany jako zakłócenie). W przypadku obciąŜenia nieliniowego 
i asymetrycznego moŜliwe jest wykorzystanie dodatkowego sprzęŜenia od prądu obciąŜenia. 

7. W pracy przeanalizowano moŜliwości stworzenia fizycznego modelu cewki nadprzewodzącej 
ze względu na duŜe koszty nadprzewodnika i koszty badań związane z chłodzeniem kriostatu. 
Analiza posłuŜyła do określenia struktur modelu oraz właściwości dodatkowego źródła napięcia 
w modelu. Wyniki analizy zostały potwierdzone badaniami symulacyjnymi i eksperymentalnymi. 

Zadaniami, wynikającymi z niniejszej pracy, proponowanymi do przyszłych badań, są: 
opracowanie układu sterowania, bazującego na strukturze proponowanej w pracy, dla kondycjonera z 
zasobnikiem superkondensatorowym oraz opracowanie struktury obwodów głównych i układu 
sterowania dla kondycjonera o strukturze odpowiadającej układom UPS typu DELTA. 
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