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1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 
Przekształtniki wielopoziomowe to nowoczesne energoelektroniczne układy, które umożliwiają 

przekształcanie prądu stałego na prąd przemienny i/lub prądu przemiennego na prąd stały. Najważ-
niejszą zaletą przekształtników wielopoziomowych jest ich zdolność do pracy przy wysokich napię-
ciach, wyższych od napięć blokowania tranzystorów, z których są zbudowane. Dodatkowymi zaletami 
tych przekształtników jest możliwość przekształcania energii elektrycznej przy lepszych parametrach 
jakości energii niż przekształtniki 2-poziomowe. Dzięki tym właściwościom przekształtniki wielopo-
ziomowe są rozwiązaniem perspektywicznym dla zastosowań wysokonapięciowych, np: w napędzie 
elektrycznym i do zastosowań służących do poprawy jakości energii np: w układach kondycjonowania 
energii.  

Układy kondycjonowania energii nazywane także kondycjonerami są układami mogącymi po-
prawiać jakość energii. Zastosowanie w kondycjonerach przekształtników wielopoziomowych 
umożliwia ich pracę przy wyższych napięciach, wyższych mocach, niższych współczynnikach THD 
prądu sieci oraz zapewniają jednocześnie niższy poziom zaburzeń elektromagnetycznych w porówna-
niu z układami kondycjonowania energii wykorzystującymi przekształtniki 2-poziomowe.  

Ważnym elementem kondycjonera energii jest zasobnik energii. Kondycjoner energii w niniejszej 
pracy bazował na zasobniku superkondensatorowym. Zasobnik superkondensatorowy był najkorzyst-
niejszym rozwiązaniem z uwagi na koszt i gęstość mocy.  

Niniejsza praca doktorska 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.  

1.2. Zakres pracy 
Praca swym zakresem obejmuje: 

- opis kondycjonera przyjętego do badań – rys. 1.b,  
- 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.  

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

mowych ze względu na możliwość zastosowania ich w układach kondycjonowania energii gdzie  
superkondensatory są zasobnikiem energii.  

Badania przeprowadza się przy wykorzystaniu następujących wskaźników:  
- współczynnika THD napięć i prądów,  
- strat mocy (na podstawie których można wyprowadzić sprawność przekształtnika). 

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

żenia: 
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- Zawory energoelektroniczne przyjęto jako idealne, poza rozdziałem dotyczącym strat mocy, gdzie 
do obliczeń przyjęto, że charakterystyka przewodzenia jest odwzorowana za pomocą źródła na-
pięcia 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 jest trójfazowa symetryczna, a napięcia sinusoidalne; 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 

3x400 V). 
- Liczba poziomów przykładowego przekształtnika AC-DC wynosi n = 5.  
- Kondycjoner z przekształtnikiem AC-DC przyłączony był do sieci bez przewodu zerowego. 
- Do badań wykorzystano oprogramowanie Matlab (złożone obliczenia numeryczne wykonywane 

przy analizie metod sterowania przekształtników wielopoziomowych), Matlab-Simulink (symula-
cje), Mathcad (obliczenia strat mocy przekształtników wielopoziomowych), Code Composer Stu-
dio 3.0 (oprogramowanie sterownika mikroprocesorowego), SolidWorks (opracowanie projektu 
3D konstrukcji modelu eksperymentalnego).  

1.5. 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 (podrozdział 1.4). 
- 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 → ...).  

2. Kondycjoner  
Układem kondycjonowania (kondycjonerem) jest taki układ, który ma za zadanie poprawę para-

metrów jakości energii elektrycznej w sieci zasilającej i przy odbiorniku chronionym.  
Odpowiednią jakość energii można zapewnić za pomocą kondycjonera energii elektrycznej, który 

zawiera zasobnik energii np. w postaci cewki nadprzewodzącej, superkondensatorów, akumulatorów 
elektrochemicznych lub innych.  

Ze względu na sposób podłączenia kondycjonera do odbiornika wyróżnia się kondycjoner szere-
gowy (rys.1.a) i równoległy (rys.1.b). Do analizy w pracy wybrano kondycjoner równoległy. 

Układ kondycjonowania energii, badany w niniejszej pracy, miał realizować następujące zadania:  
− kompensację mocy biernej i filtrację wyższych harmonicznych w prądach sieci, będących 

wynikiem nieliniowości odbiornika chronionego,  
− eliminację krótkotrwałych udarów prądu sieci będących wynikiem udarów prądu odbiornika 

chronionego, 
− eliminację krótkotrwałych zapadów napięcia w sieci zasilającej, 
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Rys. 1. Schematy kondycjonerów: a) szeregowego, b) równoległego, który został wybrany w pracy doktorskiej 
 
Realizacja wyżej wymienionych zadań wymaga zastosowania zróżnicowanych strategii regulacji. 

Strategie te mogą być odzwierciedlone za pomocą odpowiednich trybów pracy kondycjonera:  
− trybu kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych harmonicznych, TKMB, 
− trybu eliminacji przeciążeń, TEP oraz 
− trybu eliminacji zapadów, TEZ. 

2.1. Tryby pracy kondycjonera 
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 odzwiercie-
dla całego procesu, jaki w nim zachodzi. Moc bierna jest tu zdefiniowana klasycznie w dziedzinie 
podstawowej harmonicznej napięcia i prądu. 

 

 
 

Rys. 2. Składowe mocy czynnej i biernej w TKMB 
  
 Gliwice 2009 5 



W trybie tym kondycjoner może pobierać moc czynną potrzebną do naładowania zasobnika oraz 
do pokrycia wszelkich strat mocy występujących w przekształtnikach kondycjonera. Tryb kompensa-
cji mocy biernej został zilustrowany poglądowo na rys. 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 
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. 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. 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. 3. Składowe mocy czynnej i biernej w TEP 
 

 
 
Rys. 4. Składowe mocy czynnej i biernej w TEZ 

2.2. Kondycjoner energii jako sterowane źródło prądu  
Działanie kondycjonera ilustruje się za pomocą wykresów wskazowych na rysunku 5. Opisuje się 

cztery stany pracy kondycjonera (stanowiące wybrane przypadki): 
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- 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. 5 pokazano także przykładowe wektory prądu odbiornika IO i prądu sieci IS. 
Do opisu niezbędny jest schemat z zaznaczonymi napięciami i prądami – rys. 6. 

 

US

UP

IP

a)

US

UP = UUS

b)

IP

US UP

c)

UL

d)

USUP

UL

IP

UL

UL

IP

IP

IP

= 0

= 270º
= 270º

IO

IS

IO

IS = 0

IO

IS = 0
= 90º
= 90º

= 180º

U = UDC/UPPm

 
 
Rys. 5. Wykres wskazowy wektorów napięć i prądów sieci US, IS, przekształtnika UP, IP, dławika UL 

i odbiornika IO w różnych stanach pracy: a) oddawanie mocy czynnej 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 

 
Na rys. 5 ilustrującym oddawanie energii z zasobnika do sieci zasilającej przedstawiono przypad-

ki kształtowania prądu odbiornika IO, który jest różnicą prądu sieci IS i prądu przekształtnika (kondy-
cjonera) IP. Prąd IP zależy od amplitudy i położenia wektora napięcia dławika sieciowego UL i jego 
reaktancji indukcyjnej. Z powyższego wynika, że kondycjoner poprzez zmianę amplitudy wektora 
napięcia UP i jego kąta przesunięcia fazowego względem napięcia sieci US, określa położenie wektora 
prądu IP – kondycjoner pracuje jako sterowane źródło prądu.  

uSAB

Przekształtnik
AC-DC

Odbiornik
chroniony 

LAC

iPA

uPAB

uLA

uPA

uSA

iSA

iOA

Kondycjoner

LAC

LAC

 

 

 
Rys. 6. Kondycjoner z przekształtnikiem AC-DC 
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3. Topologie podstawowych przekształtników wielopoziomowych  
W pracy przeprowadzono analizę porównawczą podstawowych topologii wielopoziomowych 

przekształtników AC-DC, której wyniki posłużyły do zdefiniowania przekształtnika wielopoziomo-
wego, który był przedmiotem zasadniczej analizy w pracy.  

Do podstawowych topologii przekształtników wielopoziomowych zalicza się:  
- przekształtniki z diodami poziomującymi (ang. Diode-Clamped Converters) – rys. 7.a, 
- przekształtniki z kondensatorami poziomującymi (ang. Flying Capacitor Converters) – rys. 7.b, 
- przekształtniki kaskadowe (ang. Cascade Converters) – rys. 7.c, 
- przekształtniki hybrydowe (ang. Hybrid Converters). 

Przekształtniki wielopoziomowe bazujące na transformatorach sumujących napięcia nie były ana-
lizowane w niniejszej pracy. W pracy porównuje się głównie przekształtniki 5-poziomowe. 

 

 
 
Rys. 7. Jednofazowy przekształtnik 5-poziomowy: a) z diodami poziomującymi, b) z kondensatorami  

poziomującymi, c) kaskadowy  

3.1. Przekształtnik z diodami poziomującymi 
Napięcie obwodu pośredniczącego n-poziomowego przekształtnika z diodami poziomującymi 

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. 7.a. 
Przyłączanie odpowiednich kondensatorów do wyjścia danej fazy przekształtnika odbywa się za 
pomocą tranzystorów S i diod poziomujących DP. 

3.2. Przekształtnik z kondensatorami poziomującymi 
W 5-poziomowym przekształtniku z kondensatorami poziomującymi napięcie wyjściowe jest 

tworzone poprzez odpowiednie przyłączanie szeregowo połączonych kondensatorów poziomujących 
C1, C2 i C3 do wyjścia tego przekształtnika – rys. 7.b. Kondensatory te powinny być naładowane 
odpowiednio do napięć ¾UDC, ½UDC, ¼UDC.  
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3.3. Przekształtnik kaskadowy 
Stosunkowo prostą intuicyjnie topologię ma przekształtnik kaskadowy, który w podstawowej 

wersji jest zbudowany z przekształtników mostkowych – rys. 7.c. Każdy przekształtnik mostkowy 
umożliwia wygenerowanie 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.  

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 lub kilku jednofazowych 
transformatorów. Zastosowanie takiego transformatora jest bardzo kosztowne, dodatkowo jest on 
głównym źródłem strat w takim przekształtniku. Przekształtnik kaskadowy cechuje się najmniejszą 
liczbą elementów w porównaniu do omówionych wcześniej topologii przekształtników. Napięcia 
występujące na tych elementach w przypadku idealnym są takie same i wynoszą UDC/(n-1).  

Ten przekształtnik wydaje się najbardziej naturalny dla superkondensatorów lub też dla przypad-
ków, kiedy można korzystać z wielu rozproszonych źródeł napięcia stałego, nie wymagając stosowa-
nia transformatora.  

Omawiany przekształtnik kaskadowy jest analizowany w niniejszej pracy w układzie kondycjo-
nowania energii, gdzie zasobnikiem jest zasobnik superkondensatorowy.  

3.4. Przekształtnik hybrydowy 
Do przekształtników wielopoziomowych zalicza się jeszcze przekształtniki hybrydowe, czyli ta-

kie, w których wykorzystuje się zawory wykonane w różnych technologiach (GTO, IGBT) lub zawory 
na różne napięcia blokowania. Przekształtniki te, mimo licznych zalet, nie były przedmiotem osobnej 
analizy ze względu na ich dużą różnorodność.  

4. Metody modulacji w przekształtnikach  wielopoziomowych  

4.1. Podział metod modulacji w przekształtnikach wielopoziomowych 
Do sterowania przekształtnikami wielopoziomowymi można używać wiele metod modulacji, któ-

re dzielą się na metody o niskiej i wysokiej częstotliwości przełączania. Zestawienie najczęściej 
stosowanych metod przedstawia rysunek 8. 

 

 
 

Rys. 8. Podział metod modulacji w przekształtnikach wielopoziomowych 
 
W pracy przedstawiono właściwości poszczególnych metod modulacji, które w niniejszym auto-

referacie zostały ograniczone do jednego wariantu metody z sygnałem nośnym, tj. metody z sygnałami 
nośnymi przesuniętymi fazowo.  
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4.2. Metoda z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo  
Metoda z sygnałami przesuniętymi fazowo, z uwagi na zapewnienie równomiernego obciążenia 

prądowego kondensatorów, jest podstawową metodą modulacji w przekształtnikach kaskadowych 
i przekształtnikach z kondensatorami pośredniczącymi. 

Sygnały sterujące w tej metodzie powstają poprzez porównanie n-1 sygnałów nośnych SN1 – SN4 
z sygnałem modulującym SM. Ważną cechą tej metody jest to, że sygnały nośne są przesunięte fazowo 
względem siebie o kąt 360º/(n-1), co zilustrowano na rysunku 9 dla n = 5 i n = 11. Współczynnik 
częstotliwości mf definiowany jest jako stosunek częstotliwości sygnału nośnego do częstotliwości 
sygnału modulującego. 

W pracy porównano wszystkie analizowane metody modulacji za pomocą współczynnika zawar-
tości harmonicznych THD – (1), względnego błędu średniokwadratowego εRMS – (2).  
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gdzie: A1h – jest amplitudą podstawowej harmonicznej napięcia u(t, ma), 
 UDC/2 – maksymalna wartość chwilowego napięcia wyjściowego,  

UDC – napięcie obwodu pośredniczącego. 
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Rys. 9. 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 (n = 5) 
i współczynnika częstotliwości mf = 5, b), d) dla przekształtnika 11-poziomowego (n = 11)  
i współczynnika częstotliwości mf = 2 
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Wyniki analizy przedstawiono na rysunkach 10 i 11.  
 
a) b)
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Rys. 10. 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 

 
Metoda z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo charakteryzuje się względem pozostałych 

metod wyższymi wartościami współczynnika THD o ok. 1–2% dla napięcia wyjściowego.  
 

 
 
Rys. 11. Współczynnik THD napięcia fazowego uPA i wyjściowego 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 

4.3. Czas martwy w przekształtniku wielopoziomowym 
Wprowadzenie czasu martwego tDT do sygnałów sterujących tranzystorami przekształtnika wielo-

poziomowego (rys. 12) powoduje, podobnie jak w przypadku przekształtnika 2-poziomowego, 
występowanie uchybu napięcia wyjściowego Δu (3). Znak uchyb Δu zależy od kierunku prądu 
wyjściowego iP (strzałkowanego do wyjścia AC przekształtnika), a wartość szczytowa od stosunku 
czasu martwego tDT do okresu przełączania TS, napięcia obwodu pośredniczącego UDC i liczby 
poziomów n.  

 

 
 

Rys. 12. Czas martwy w sygnałach sterujących naprzemiennie przełączanymi tranzystorami  
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W przekształtniku z kondensatorami poziomującymi czas martwy wpływa na wartości chwilowe 
prądów kondensatorów. Jednak wartości średnie tych prądów pozostają niezmienione, przez co wpływ 
czasu martwego na te prądy jest pomijany. Dla przekształtnika z diodami poziomującymi obserwuje 
się niewielkie zmiany w wartościach średnich prądów kondensatorów obwodu pośredniczącego, które 
pomija się z uwagi na stosowanie dodatkowych układów stabilizacji napięć na kondensatorach. 
W przekształtnikach kaskadowych z uwagi na to, że znak uchybu Δu jest taki sam jak znak prądu iP 
(wpływającego do wyjścia AC przekształtnika) moc czynna związana z tym uchybem jest dodatnia. 
Wpływ czasu martwego objawia się zwiększeniem mocy czynnej dostarczanej do separowanych 
źródeł energii elektrycznej.  

5. Straty mocy w przekształtnikach wielopoziomowych  
Analizę strat mocy przeprowadzono dla trzech podstawowych topologii w wersjach  

3 i 5-poziomowych, a wyniki porównano ze stratami przekształtnika 2-poziomowego. Analiza ta 
dotyczyła przekształtników pracujących w kondycjonerze energii i wykonano ją dwustopniowo:  
- przyjmując że napięcie UDC = 750 V (kondycjoner współpracujący z siecią 3x400 V),  
- dla dowolnego napięcia UDC (kondycjoner współpracujący z siecią od 3x200 V do 3x6000 V).  

Do obliczeń strat mocy ΔP wykorzystuje się następujące przyporządkowanie metod modulacji do 
danych topologii:  
- przekształtnik 2-poziomowy jest sterowany metodą z sygnałem nośnym, 
- przekształtnik z diodami poziomującymi jest sterowany metodą z sygnałami nośnymi 

z przesuniętymi poziomami, 
- przekształtnik z kondensatorami poziomującymi i przekształtnik kaskadowy sterowane są metodą 

modulacji z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo.  
W obliczeniach całkowitych strat mocy ΔP uwzględniono straty: 

- przewodzenia tranzystorów i diod, ΔPTCON, ΔPDCON, 
- przełączania ΔPTSW, 
- przy wyłączaniu diody, spowodowane jej prądem wstecznym ΔPDREC. 

Ponadto 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 (Imn = 20,4 A) gdzie Imn jest amplitudą prądu znamiono-
wego określoną na podstawie znamionowej mocy pozornej Sn = 10 kVA. 

- Sygnał modulujący jest złożeniem podstawowej harmonicznej z 3. harmoniczną. 
- Nie uwzględnia się wpływu czasu martwego w sygnałach sterujących tranzystorami. 
- Analiza została przeprowadzona dla przekształtników z tranzystorami IGBT, których napięcia 

znamionowe są dostosowywane do napięć występujących w przekształtnikach wielopoziomo-
wych, czyli UDC/(n-1). Dostosowanie napięć znamionowych zostało przeprowadzone dla tranzy-
storów o trzech klasach napięciowych – 1700 V, 1200 V i 600 V mających zastosowanie 
odpowiednio do przekształtników 2-, 3- i 5-poziomowych.  

- Założono najgorszy przypadek temperatury złącza tj. Tj = 125ºC.  
- Częstotliwość przełączeń, jest dobrana tak, aby w przybliżeniu otrzymać ten sam współczynnik 

THD prądu wyjściowego iP.  
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5.1. Straty mocy przewodzenia w przekształtniku 2-poziomowym 
Analiza strat mocy przekształtnika 2-poziomowego jest znana i bazuje na uśrednionych przebie-

gach prądów zaworów i uśrednionych sygnałach sterujących. Przypadek ten dotyczy zarówno strat 
przewodzenia, przełączania i strat spowodowanych prądem wstecznym diody.  

Uśrednione przebiegi prądów i sygnałów modulujących można wyprowadzić bazując na rysunku 
13. Do wyznaczenia strat mocy przewodzenia ΔPTCON, ΔPDCON potrzebne są charakterystyki przewo-
dzenia tranzystora i jego diody. 

 
 

Rys. 13. Przekształtnik 2-poziomowy z sinusoidalnym prądem wyjściowym iP: a) schemat jednej fazy 
przekształtnika, b) przebieg napięcia wyjściowego uPA0 i prądu iP, c) przebiegi prądów iT1, iT2,  
d) przebiegi prądów iD1, iD2  

 

Straty mocy przewodzenia przekształtnika trójfazowego wyznacza się za pomocą (4) : 
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gdzie:  UT0, UD0 – napięcie progowe tranzystora i diody, 
 rT, rD – rezystancja dynamiczna tranzystora i diody, 
 ma – głębokość modulacji SM(t)=(4/π)masin(ωt).  
Dla zilustrowania zależności (4) oblicza się straty mocy przy następujących założeniach:  

- sieć zasilająca 3x400 V, 50 Hz, 
- moc pozorna, Sn = 10 kVA, 
- moduły IGBT SKM75GB173D 1700 V/ 75 A (UT0 = 2,6 V, rT = 36,2 mΩ, UD0 = 1,17 V, 

rD = 11,9 mΩ), 
- amplituda sinusoidalnego prądu wyjściowego podstawowej harmonicznej Im∈(0, 1,5 Imn),  

Przekształtnik AC-DC w kondycjonerze pracuje przy równocześnie zmieniającej się głębokości 
modulacji ma, amplitudzie prądu wyjściowego Im i kącie φ. Straty mocy przewodzenia dla przekształt-
nika 2-pozimowego zostały zilustrowane za pomocą rysunku 14. Rozkład strat przy określonych 
wymienionych parametrach zawarty jest w kole ABCD, a wartość tych strat, obliczona ze wzoru (4), 
określona jest kolorem danego punktu. Koło ABCD stanowi obszar możliwych położeń końca 
wektora napięcia przekształtnika UP. Środek koła ABCD jest umieszczony na osi y w punkcie (0, 
|US|), gdzie US jest wektorem napięcia sieci, i jest on nieruchomy w tej analizie.  

Wyniki analizy przedstawiono za pomocą charakterystyk strat mocy przewodzenia w funkcji am-
plitudy prądu wyjściowego przechodzących przez punkty CA i BD. 
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Rys. 14. Całkowite straty mocy przewodzenia ΔPCON w przekształtniku 2-poziomowym pracującym 

w kondycjonerze przy współczynniku napięcia δU = 1,32 
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Rys. 15. Straty mocy przewodzenia (ΔPCON = ΔPTCON+ΔPDCON) 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 punkty z rys. 14) 

5.2. Straty mocy przełączania w tranzystorach przekształtnika 2-poziomowego  
Straty mocy przełączania ΔPTSW wynikają z jednoczesnej, niezerowej wartości zarówno napięcia 

jak i prądu tranzystora w czasie jego przełączania. Straty te są proporcjonalne do częstotliwości i to 
one są decydującym czynnikiem zwiększającym całkowite straty mocy dla przekształtników twardo-
przełączalnych pracujących z częstotliwościami już od kilku, kilkunastu kHz. Obliczenie strat mocy 
wykonuje się za pomocą metody bazującej na pomierzonych przez producenta stratach w funkcji 
prądu tranzystora. Pomierzone straty przełączania przybliża się zależnościami (5), a całkowite straty 
przełączania określa się z (6). 
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gdzie:  ETon, EToff – straty energii w tranzystorze przy załączaniu i wyłączaniu [mJ], 
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gdzie:  mf – współczynnik częstotliwości określany jako stosunek częstotliwości przełączania fS do 
częstotliwości sygnału modulującego fM, mf = fS/fM. 

 

W jednej z analiz strat mocy przyjęto, że przekształtniki wielopoziomowe przełączane są z taką 
częstotliwością, że wartość współczynnika THD prądu wyjściowego przekształtnika jest taka sama. 
Współczynniki częstotliwości dla takiego przypadku wynosiły dla przekształtnika 2-pozimowego 
mf = 143, dla przekształtnika 3-poziomowego mf = 62, a dla 5-poziomowego mf = 35. 

5.3. Straty mocy w diodach związane z ich prądem wstecznym  
Straty związane z prądem wstecznym diody oblicza się w sposób zbliżony do obliczeń strat mocy 

przełączania – wzór (7).  
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gdzie:  AREC, BBREC, CREC – współczynniki wielomianu aproksymującego straty energii związane 

z prądem wstecznym diody EREC uzyskane z karty katalogowej tranzystora 

5.4. Straty mocy w przekształtnikach wielopoziomowych  
W pracy wykazano, że dla przekształtników o napięciu UDC = 750 V największe straty mocy 

przewodzenia występują dla przekształtników o większej liczbie poziomów. Wiąże się to z tym, że 
przekształtniki o większej liczbie poziomów zbudowane są z większej liczby tranzystorów, które 
mając niższe napięcia blokowania nie umożliwiają zmniejszenia strat mocy przewodzenia ΔPCON.  

Poniżej przedstawia się wyniki analizy całkowitych strat mocy ΔP (z uwzględnieniem strat prze-
łączania i strat związanych z prądem wstecznym diody). Można zauważyć na rysunku 16 odwrotną 
sytuację do omówionej wcześniej dla strat przewodzenia, czyli największe straty mocy występują dla 
przekształtników 2-poziomowych, a mniejsze straty są dla przekształtników 3 i 5-poziomowych. 
Związane to jest ze stratami przełączania ΔPTSW, które są większe dla przekształtników, w których 
używane są tranzystory o wyższym napięciu blokowania.  

Porównując straty mocy przekształtnika z kondensatorami poziomującymi ze stratami prze-
kształtnika kaskadowego, można zauważyć, że straty przewodzenia tych przekształtników są porów-
nywalne. Jest to wynikiem zastosowania tej samej metody modulacji dla obu przekształtników, przez 
co przebiegi prądu zaworów w obu przekształtnikach są zbliżone.  

Można zauważyć, że całkowite straty mocy w przekształtnikach 3-poziomowych o różnych topo-
logiach obliczone dla tych samych warunków są porównywalne i w przybliżeniu są mniejsze od tych 
strat przekształtnika 2-poziomowego o około 20%. Straty przekształtników 5-poziomowych są 
bardziej zróżnicowane i są przeważnie większe od strat w przekształtnikach 3-poziomowych. 

Najniższe straty spośród przekształtników 5-poziomowych ma przekształtnik z diodami poziomu-
jącymi. Jest to spowodowane przewodzeniem mniejszej liczby zaworów niż w pozostałych topolo-
giach przekształtników 5-poziomowych. Mniejsza liczba przewodzących zaworów powoduje 
zmniejszenie strat mocy przewodzenia ΔPCON. Przy pracy falownikowej straty wszystkich przekształt-
ników o tej samej liczbie poziomów są porównywalne. 
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Rys. 16. 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 prądzie współfa-
zowym z napięciem sieci ψ = 0º lub ψ = 180º. mf = 143 dla n = 2, mf = 62 dla n = 3 i mf = 35 dla n = 5 

5.5. Straty mocy w przekształtniku wielopoziomowym o dowolnym napięciu UDC 
Kolejna analizą wykonaną w pracy była analiza strat mocy dla przekształtników wysokonapię-

ciowych o dowolnym napięciu w obwodzie pośredniczącym UDC. W analizie tej straty mocy sparame-
tryzowano względem napięć blokowania standardowych tranzystorów IGBT o wartościach od 
UTn = 600 V do 6500 V i prądzie znamionowym ITn = 200 A. 

Poniżej na rysunku 17 przedstawia się parametry przewodzenia (napięcie progowe UT0, rezystan-
cję dynamiczną rT) i parametry przełączania (energię pojedynczego załączenia i wyłączenia tranzysto-
ra ETon, EToff ). 

Aby porównać przekształtniki wielopoziomowe o dowolnym napięciu obwodu pośredniczącego 
pod względem ich strat mocy, zakłada się, że: 
- Przekształtniki są przekształtnikami z kondensatorami poziomującymi. 
- Przekształtniki są zbudowane z tranzystorów o ograniczonej liczbie napięć blokowania 

UTn = 600 V, 1200 V, 1700 V, 3300 V, 6500 V i prądzie znamionowym ITn = 200 A. 
- Straty obliczono dla najgorszych przypadków (ma = mamax, φ = 180º) 

  
16 Gliwice 2009  



4000300020001000 5000 6000 70000

UTn [V]

UT0, UD0 [V]

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

a) b)

4000300020001000 5000 6000 70000

UTn [V]

rT, rD [m ]

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

ITn = 200 A

1. FF200R06KE3; UTn = 600 V
2. FF200R12KE3; UTn = 1200 V
3. FF200R17KE3; UTn = 1700 V
4. FF200R33KF2C; UTn = 3300 V
5. FZ200R65KF1; UTn = 6500 V

1 2 3

4

5

1
2

3

4

5
UT0

UD0

5

4

1 2
3

5

4

1
2 3

rT

rD

4000300020001000 5000 6000 70000

UTn [V]

ETon, EToff [J]

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

IT = 65 A

1. FF200R06KE3; UTn = 600 V
2. FF200R12KE3; UTn = 1200 V
3. FF200R17KE3; UTn = 1700 V
4. FF200R33KF2C; UTn = 3300 V
5. FZ200R65KF1; UTn = 6500 V

1 2
3

5

ETon

EToff

5

4

c)

 
 

Rys. 17. Parametry standardowych tranzystorów IGBT o prądzie znamionowym ITn = 200 A w funkcji napięcia 
blokowania: a) napięcie progowe, b) rezystancja dynamiczna, c) energie pojedynczego przełączenia  

 

- Liczba poziomów przekształtnika jest dostosowana do napięcia UDC, z uwzględnieniem współ-
czynnika bezpieczeństwa napięciowego kU = 2 – (8) i rys. 18.  

 
 ( )DC U DC Tn 1n U k U U= +⎡ ⎤⎢ ⎥  (8) 
 

- Liczba przełączeń M jest stała (współczynnik częstotliwości mf zależy od liczby poziomów n) 
lub częstotliwość przełączania jest stała, mf=const.  

W obu analizowanych przypadkach (rys. 19) przekształtnik zbudowany z tranzystorów 6500 V 
cechuje się najwyższymi stratami mocy. Straty mocy są mniejsze w przypadku, gdy częstotliwość 
przełączania zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby poziomów przekształtnika – rys. 19.a. Najniższe 
straty mocy przy stałej częstotliwości przełączania (rys. 19.b) mają przekształtniki wielopoziomowe 
zbudowane z tranzystorów 1200 V. Powyższa analiza wykazała, że pod względem strat mocy 
przekształtniki wielopoziomowe mają bardziej korzystne parametry niż przekształtniki o niższej 
liczbie poziomów, a które zbudowane są z tranzystorów o większym napięciu blokowania. Korzysta-
jąc z powyższej analizy można wskazać, które rozwiązanie (liczba poziomów n, napięcie blokowania 
tranzystorów UTn) jest najbardziej korzystne dla różnych wartości napięć UDC.  
 

 
 

Rys. 18. Liczba poziomów przekształtnika pracującego przy dowolnym ustalonym napięciu obwodu  
pośredniczącego UDC sparametryzowana względem napięć blokowania tranzystorów IGBT 
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Rys. 19. 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 amplitu-
dzie prądu wyjściowego Im = 200 A, ma = mamax, φ = 180º: a) stałej liczbie przełączeń M = 70 b) stałej  
częstotliwości przełączania mf = 70 

5.6. Wybór przekształtnika wielopoziomowego do kondycjonera laboratoryjnego 
Po analizie właściwości przekształtników wielopoziomowych zaproponowano przekształtnik ka-

skadowy jako najbardziej odpowiedni do kondycjonera z zasobnikiem superkondensatorowym. 
Wynika to z dużej łatwości podzielenia zasobnika superkondensatorowego i możliwości użycia go 
w tej formie w przekształtniku kaskadowym.  

6. Stabilizacja poziomów napięć DC w przekształtniku kaskadowym  
Przekształtnik kaskadowy wymaga stosowania w rozproszonym obwodzie pośredniczącym DC 

separowanych źródeł napięcia. Stosowanie metody modulacji z sygnałami nośnymi przesuniętymi 
fazowo pozwala wyrównać wartości średnie prądów kondensatorów tego obwodu. W przypadku, gdy 
występuje jednak różnica napięć kondensatorów tego obwodu konieczne jest stosowanie dodatkowych 
metod stabilizacji napięć, tak aby napięcia te powróciły do wartości zadanych. W pracy zaproponowa-
no dwie metody stabilizacji napięć na kondensatorach obwodu pośredniczącego. Metody te bazują na 
algorytmie sterowania, co wyróżnia ten układ względem spotykanych rozwiązań w literaturze, gdzie 
najczęstszym rozwiązaniem jest stosowanie wielouzwojeniowego transformatora z prostownikami.  

W pracy przedstawiono analizę dotyczącą prądu kondensatorów obwodu pośredniczącego prze-
kształtnika mostkowego i wykazano, że doładowanie lub rozładowanie tych kondensatorów możliwe 
jest za pomocą sinusoidalnego prądu przekształtnika o podstawowej harmonicznej – rys. 20.  

 

 
 

Rys. 20. Charakterystyki wartości średniej prądu kondensatora obwodu pośredniczącego przekształtnika 
mostkowego iDC1 – IDCAV w funkcji głębokości modulacji ma i kąta przesunięcia fazowego φ 

 

Z powyższego wynika, że aby napięcie kondensatora było utrzymywane na stałym poziomie kąt prze-
sunięcia fazowego powinien wynosić φ = -90º lub φ = 90º. Praca przekształtnika dla kątów φ ≠ 90º lub 
φ ≠ -90º pozwala na ładowanie lub rozładowanie kondensatorów obwodu pośredniczącego.  
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6.1. Stabilizacja napięć obwodu pośredniczącego DC przekształtnika kaskadowego za 
pomocą zmodyfikowanego sterowania przekształtnika AC-DC  

W przekształtnikach 2-poziomowych stabilizacji podlega jedno napięcie obwodu pośredniczącego 
(CDC na rysunku 21). W n-poziomowym przekształtniku kaskadowym będącym przedmiotem 
niniejszej pracy stabilizacji podlega (3/2)(n-1) napięć obwodów pośredniczących (przy nieparzystej 
liczbie poziomów n). Napięcia te mają być równe. Metoda stabilizacji napięć obwodu pośredniczące-
go przekształtnika kaskadowego w niniejszej pracy jest istotnym rozwinięciem metody stabilizacji 
napięcia wykorzystywanej w przekształtniku 2-poziomowym z jednym kondensatorem obwodu 
pośredniczącego. Metoda stabilizacji nie powinna zmieniać kształtu prądu wyjściowego realizowane-
go przez kondycjoner. 

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. 21. Warstwy te realizują stabilizację 
zadanej wartości napięcia każdego kondensatora obwodu pośredniczącego z osobna, np. 
uDC1A = ¼UDCzad. 

 
 
Rys. 21. Struktura sterowania 5-poziomowego przekształtnika kaskadowego zawierająca stabilizację nadrzędną 

UDC – REG1, zewnętrzną SZ, wewnętrzną SW z wewnętrzną pętlą regulacji prądu WPRP  
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Warstwa stabilizacji nadrzędnej stabilizuje średnią arytmetyczną napięć kondensatorów obwodu 
pośredniczącego według (9). Realizowane jest to w regulatorze REG1 – rys. 21.  

 

 ( )DC1A DC2A DC1B DC2B DC1C DC2C DC DCzad1 6 1 4 1 4u u u u u u U U+ + + + + = =  (9) 
 

Stabilizację wewnętrzną (SW na rys. 21) wyjaśnia się, wykorzystując rys. 22 i rys. 23. Celem 
stabilizacji wewnętrznej jest wyrównanie dwóch napięć kondensatorów jednej fazy. Nazwa odzwier-
ciedla to, że wyrównywanie napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego (wewnątrz jednej fazy 
przekształtnika) odbywa się bez udziału mocy czynnej pobieranej z sieci zasilającej. 

Stabilizację zewnętrzną (SZ na rys. 21) wyjaśnia się na podstawie rys. 24 – 26 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 jej udziale.  

Wynikiem działania warstwy nadrzędnej, warstwy stabilizacji wewnętrznej oraz zewnętrznej jest 
to, że wszystkie napięcia kondensatorów mają te same wartości i są one znamionowe.  

6.2. Stabilizacja wewnętrzna napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego  
Posługując się rys. 22 wyróżniono przypadek, kiedy napięcia uDC1 ≠ uDC2, przy czym analizuje się 

przypadek uDC1 < uDC2, a przypadek uDC1 > uDC2 uważa się za podobny do uDC1 < uDC2. Wykresy 
z rys. 22 mogą dotyczyć każdej z faz oddzielnie, z uwagi na rozproszoną budowę przekształtnika 
kaskadowego. Prąd przekształtnika IP w niniejszej analizie jest bierny i jest to spowodowane założe-
niem analizowania działania stabilizacji wewnętrznej przy braku udziału mocy czynnej pobiera-
nej/oddawanej z/do sieci zasilającej. Przypadek ten nie wyklucza możliwości działania stabilizacji 
wewnętrznej przy innych kątach przesunięcia fazowego φ prądu przekształtnika.  

 

 
 
Rys. 22. 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 

 
Działanie układu stabilizacji wewnętrznej omawia się, zakładając, że stabilizacja daje zerowy 

sygnał S”Mst = 0 (rys. 21), co jest spowodowane tym, że sumaryczne napięcia kondensatorów wszyst-
kich faz są takie same (uDC1A+uDC2A = uDC1B+uB DC2B = uDC1C+uDC2C = ½UDCzad). Wykres wektorowy 
z rys. 22.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 odpowied-
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nią 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.  

Na rys. 22.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. 21). 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 odejmo-
wany/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. 22.c.  

uS

LAC

uP1

u’Pst

uP2

u’Pst

iP

u’P1

u’P2

uP

 
 
Rys. 23. Działanie układu stabilizacji 

wewnętrznej bazujące na 
wektorze napięcia U’Pst

 
Wymiana energii pomiędzy kondensatorami CDC1A i CDC2A odbywa się przy niezmienionym prą-

dzie 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. 23. W ostatniej chwili działania układu stabiliza-
cji napięcie u’Pst = 0, a u’P1 = u’P2 = uP1 = uP2. 

6.3. Stabilizacja zewnętrzna napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego  
Stabilizacja zewnętrzna napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego zaczyna funkcjonować, 

gdy suma napięć kondensatorów jednej z faz 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. 21, 24 – 26. Bazuje ona na wektorze na-
pięcia składowej zerowej U”Pst, który nie zaburza symetrii napięć trójfazowych uP, a zatem i symetrii 
prądów trójfazowych iP. Zgodnie z założeniami przekształtnik AC-DC jest połączony w gwiazdę bez 
przewodu zerowego. 

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 PB C 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). 

Wektor stabilizujący 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  
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DC przemnożonych przez współczynnik wzmocnienia 
układu stabilizacji zewnętrznej k”Pst, tj. 
|U”PAst| = k”PstΔuDCA. Wektory składowe U”PAst, U”PBst, 
U”PCst są współfazowe z prądem przekształtnika iPA, 
iPB i iPC, przy czym w niniejszym przykładzie 
omawiającym działanie układu stabilizacji zewnętrz-
nej przyjęto, że prąd przekształtnika jest prądem 
biernym indukcyjnym. Układ stabilizacji zewnętrznej 
przedstawiono na rys. 25. Wymiana energii pomiędzy 
kondensatorami obwodu pośredniczącego poszcze-
gólnych 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. 26. 

 

 

 

 
 

Rys. 24. Wymiana mocy czynnej PA, PB, PB C w 
układzie trójfazowym przy istnieniu stabilizują-
cego wektora napięcia składowej zerowej U”Pst.  
W prezentowanym przykładzie wektor U”Pst 
przekazuje moc czynną z fazy B do faz A i C 

 
 

Rys. 25. Układ stabilizacji zewnętrznej wytwarzający wektor napięcia U”Pst 
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Rys. 26. Działanie układu stabilizacji zewnętrznej bazujące na wektorze napięcia będącym składową zerowej 

kolejności faz U”Pst

6.4. Działanie stabilizacji wewnętrznej i zewnętrznej  
Działanie układu stabilizacji wewnętrznej i zewnętrznej napięć kondensatorów obwodu pośredni-

czącego prezentuje się na rysunku 27 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.  
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Rys. 27. Działanie układów stabilizacji na przykładzie napięć kondensatorów obwodu pośredniczącego: 
a) wynik symulacji numerycznej, b) przebiegi rzeczywiste dwóch napięć uzyskane w kondycjonerze 
laboratoryjnym 

7. Kondycjoner laboratoryjny z przekształtnikiem kaskadowym 
W ramach badań nad przekształtnikami wielopoziomowymi skonstruowano kondycjoner labora-

toryjny z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym współpracujący z zasobnikiem superkon-
densatorowym. Przyjęto, że moc znamionowa kondycjonera laboratoryjnego wynosi Sn = 10 kVA, 
a kondycjoner laboratoryjny jest modelem urządzeń stosowanych w przemyśle. 

Stanowisko badawcze kondycjonera laboratoryjnego zostało wykonane według schematu jak na 
rys. 28, a przedstawiono je na rys. 29. 
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Rys. 28. Schemat obwodów głównych kondycjonera laboratoryjnego z 5-poziomowym przekształtnikiem 
kaskadowym i zasobnikiem superkondensatorowym 

7.1. Parametry kondycjonera laboratoryjnego  
Do budowy kondycjonera laboratoryjnego, pokazanego na rys. 29, użyto następujących elemen-

tów:  
- 18 modułów IGBT typu SKM75GB123 (Semikron) o parametrach 75 A i 1200 V (rys. 30), 
- 18 drajwerów firmy ENEL (rys. 30),  
- sterownika wykonanego na bazie mikrokontrolera sygnałowego TMS320F2808 i układu progra-

mowalnego ispMACH4256V, 
- 72 łączy światłowodowych HFBR X521 (Agilent), 
- 6 kondensatorów obwodu pośredniczącego 2x2,2 mF, 450 V, 
- 3 dławiki ED1W-1,0/35; IP00 firmy Elhand, 
- 6 dławików z uzwojeniem z 70 zwojów i rdzenia T600-26 LDC = 0,77 mH|30 A, 



  
 
Rys. 29. Kondycjoner laboratoryjny (wysokość 1 m, głębokość 1 m, szerokość 0,7 m)  
 

 

a)      b) 

 
Rys. 30. 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);  
a) projekt Solidworks bez dławika LDC, płyty obwodu pośredniczącego zostały przycięte  
w celu ukazania tranzystorów IGBT, b) schemat obwodów głównych 

 

- zasobnika superkondensatorowego rozdzielonego na 6 części składających się z 8 modułów 
BMOD0058 E0015 B1 o pojemności 58 F i napięciu znamionowym 15 V (energia maksymalna 
Emax = 312 kJ) 

- 3 rezystorów rozruchowych 50 W, Rroz = 47 Ω, 

8. Wyniki badań laboratoryjnych  
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.: 
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- rozruch kondycjonera (omówiono w pracy doktorskiej),  



- tryb kompensacji mocy biernej – TKMB,  
- tryb eliminacji zapadów – TEZ, 
- tryb eliminacji przeciążeń – TEP. 

8.1. 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 filtracja wyższych harmonicz-
nych 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.  

Jednym z przeprowadzonych badań sprawdzających działanie wielopoziomowego przekształtnika 
w kondycjonerze laboratoryjnym jest kompensacja mocy biernej pobieranej przez silnik indukcyjny 
o mocy 4,5 kW. Silnik ten pracował na biegu jałowym, a jego indukcyjność wynosiła L = 100 mH. 
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 – 
rys. 31.a.  

 

  

a) b) 

 

Rys. 31. Przebiegi fazowego napięcia sieci uSB, prądu odbiornika iOB i prądu sieci iSB dla kompensacji mocy 
biernej odbiornika: a) typu L i b) typu RL z prostownikiem diodowym 

 
Kolejnym punktem badań kondycjonera laboratoryjnego w trybie TKMB było równoczesne zasi-

lanie 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. 31.b. Powyższe badania eksperymentalne 
potwierdziły poprawność działania skonstruowanego w pracy kondycjonera laboratoryjnego w trybie 
kompensacji mocy biernej – TKMB. 

8.2. Tryb eliminacji zapadów 
W tym trybie pracy, w przypadku wykrycia zapadu napięcia w sieci, kondycjoner odłącza odbior-

nik od sieci zasilającej i odbudowuje zadane napięcie na jego zaciskach. Odłączenie od sieci realizo-
wane 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. 32 pokazano przebiegi prądu i napięcia odbiornika iOB, uOB prądu sieci iSB oraz 
napięcie zasobnika superkondensatorowego. Superkondensatory były naładowane do napięcia 
USCZ1 = 60 V, a odbiornikiem były rezystory o rezystancji 50 Ω (co dawało moc 3,3 kW). 
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a) b) 

 
Rys. 32. 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.  

8.3. Tryb eliminacji przeciążeń 
Na początku testów kondycjoner energii z naładowanym zasobnikiem energii do USCZ1 = 38 V 

podłączony był do trójfazowego symetrycznego odbiornika rezystancyjnego Robc = 50 Ω (3,3 kW), 
prąd pobierany przez odbiornik jest współfazowy z napięciem uSB, o amplitudzie IOm1 = 6,5 A.  

W chwili badania trybu eliminacji przeciążeń załączany był drugi identyczny odbiornik o rezy-
stancji Robc = 50 Ω. Amplituda prądu odbiornika wzrasta więc dwukrotnie do IOm2 = 13 A – rys. 33.  
 

  

a) b) 

 
Rys. 33. Przebiegi prądu odbiornika iOB i sieci iSB oraz napięcia na zasobniku superkondensatorowym uSCZ1B 

w chwili wystąpienia przeciążenia na zaciskach odbiornika – tryb TEP 
 
Na rys. 33.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 prze-
kształtniki do odbiornika, co powoduje ograniczenie prądu sieci. Napięcie zasobnika uSCZ1B w tym 
trybie pracy maleje, po czym gdy przeciążenie mija, 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.  
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8.4. Napięcie wyjściowe przekształtnika 5-poziomowego 
Przed przyłączeniem kondycjonera do sieci wykonano testy uruchomienia przekształtnika AC-DC 

wytwarzającego napięcie 3-fazowe sinusoidalne o zmienianej amplitudzie podstawowej harmonicznej 
i częstotliwości równej 50 Hz. Ten test pozwolił stwierdzić, czy przekształtnik jest w stanie wytwo-
rzyć zadane napięcie wyjściowe oraz czy może ostatecznie zostać podłączony do sieci zasilającej. Na 
rys. 34 przedstawiono oscylogramy napięcia wyjściowego dla głębokości modulacji równej 
ma = 0,8mamax. Uzyskane przebiegi napięcia fazowego pozwoliły stwierdzić, że układ może zostać 
podłączony do sieci zasilającej.  

 

  

a) b) 

 

Rys. 34. Przebiegi napięcia fazowego na odbiorniku RL wytworzonego przez 5-poziomowy przekształtnik 
kaskadowy: a) wynik symulacji w programie Matlab-Simulink, b) pomiary oscyloskopowe  
z przebiegiem sygnału sterującego tranzystorem S2

9. Wnioski i uwagi końcowe 
Praca poświęcona była analizie porównawczej właściwości wybranych wielopoziomowych prze-

kształtników energoelektronicznych przeznaczonych do układów kondycjonowania energii elektrycz-
nej. 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 pra-
cującego 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 za-
sobnikiem 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 średnio-
kwadratowego), to została wytypowana z uwagi na możliwość jej użycia przy stabilizacji napięć 
kondensatorów obwodu pośredniczącego.  

W pracy przeanalizowano wpływ czasu martwego na napięcie wyjściowe przekształtnika i na 
prądy kondensatorów.  

Kolejnym zagadnieniem analizowanym w pracy były straty mocy w przekształtnikach wielopo-
ziomowych. Analiza była wykonana dwustopniowo. Na początku części pierwszej całkowite straty 
mocy obwodów głównych przekształtnika były analizowane przy zmianach wielu parametrów 
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mających wpływ na te straty, 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, ustalonym napięciu obwodu pośredniczącego DC.  

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 stabiliza-
cji 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 pośredniczącego 
bez ingerencji kondycjonera w realizowane zadanie. Stabilność układu stabilizacji została potwierdzo-
na 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 kaskado-
wym 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.  

Zadania proponowane do przyszłych badań: 
- 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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