Łukasz STAWIARSKI
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

Minimalizacja parametrów kondensatora bilansujacego
˛
w jednofazowym przekształtniku AC-DC
Streszczenie. Wystepuj
˛ ace
˛ w jednofazowych systemach AC–DC zjawisko niezbilansowania mocy chwilowych wymaga stosowania tymczasowych
magazynów energii. W spotykanych topologiach oprócz rozwiaza
˛ ń tradycyjnych (pasywnych) coraz cz˛eściej pojawiaja˛ sie˛ rozwiazania
˛
polegajace
˛
na aktywnym magazynowaniu energii, co pozwala na minimalizacje˛ pojemności kondensatorów pośredniczacych
˛
(ang. DC-link). W artykule zaproponowano jedno z takich rozwiaza
˛ ń. Opisano topologie˛ i działanie układu sterowania oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych.
Abstract. The phenomenon of instantaneous power imbalance occurring in single phase AC–DC systems requires the use of temporary energy
storage. Lately, in addition to the traditional solutions, active energy storage techniques (active power decoupling) which allows to minimize the DC-link
capacitance are becoming more popular. The article proposes one of such solutions. Describes the operation principle, control system and presents
the results of laboratory tests. (Minimizing the energy parameters of the decoupling capacitor in a single phase AC–DC converter)
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Wstep
˛
W topologiach jednofazowych przekształtników AC–DC
daży
˛ sie˛ do zapewnienia sinusoidalnego pradu
˛ wejściowego
i stałego napiecia
˛
oraz pradu
˛ na wyjściu układu. W zwiazku
˛
z tym wystepuje
˛
zjawisko niezbilansowania mocy chwilowych
systemów AC oraz DC. W klasycznie stosowanych topologiach przekształtników o jednostkowym współczynniku mocy
(ang. PFC – Power Factor Correction), jako magazyny energii bilansujacej
˛
wykorzystuje sie˛ elementy pasywne (kondensatory, dławiki) [1–3], które gromadza˛ w sobie energie˛
wielokrotnie wieksz
˛
a˛ od ilości energii potrzebnej do zbilansowania mocy chwilowych obu systemów. Rozwiaza˛
nia klasyczne prowadza˛ do konieczności doboru elementów
pasywnych o potencjalnie dużej zdolności do gromadzenia
energii, czego nastepstwem
˛
sa˛ duże wymiary fizyczne. W takich topologiach pojawia sie˛ również problem wystepowa˛
nia składowej podwójnej cz˛estotliwości po stronie DC. Składowa ta, mimo iż minimalizowana wraz ze wzrostem energii
gromadzonej w elementach pasywnych, nie może zostać
całkowicie wyeliminowana.
W ostatnim czasie zagadnienie zwiazane
˛
z Aktywnym
Magazynowaniem Energii Bilansujacej
˛
– AMEB (ang. APD
– Active Power Decoupling) w jednofazowych przekształtnikach AC–DC jest szeroko opisywane w literaturze światowej [4–13].
Aktywne magazynowanie energii bilansujacej
˛
zwieksza
˛
niezawodność [4] poprzez zastapienie
˛
kondensatorów elektrolitycznych (najbardziej zawodnych elementów wchodza˛
cych w skład przekształtników energoelektronicznych [2]),
dużo bardziej niezawodnymi kondensatorami polipropylenowymi oraz prowadzi do redukcji kosztów materiałowych poprzez stosowanie elementów pasywnych zaprojektowanych do gromadzenia mniejszych energii.
W artykule przybliżono zagadnienie niezbilansowania mocy chwilowych systemów AC oraz DC. Zaprezentowano topologie˛ układu umożliwiajac
˛ a˛ minimalizacje˛ energii maksymalnej oraz pojemności kondensatora pośredniczacego
˛
(ang. DC-link) w jednofazowym przekształtniku
AC–DC małej mocy. Wyprowadzono zależności matematyczne pozwalajace
˛
na odpowiedni dobór parametrów kondensatora pośredniczacego.
˛
Zaprezentowano i opisano
zasade˛ działania prezentowanego przekształtnika wraz ze
szczegółowym opisem układu sterowania. Zamieszczone
również zostały wyniki badań laboratoryjnych zbudowanego
urzadzenia.
˛

192

Magazyn energii bilansujacej
˛
w jednofazowym przekształtniku AC–DC
W celu zapewniania wymaganych przez odbiór
poziomów mocy chwilowych, istnieje konieczność zastosowania w układzie przekształtnikowym realizujacym
˛
sprz˛eg miedzy
˛
systemami AC oraz DC, magazynu energii
przechowujacego
˛
energie˛ bilansujac
˛ a.
˛ W zdecydowanej
wiekszości
˛
stosowanych topologii, ze wzgledu
˛
na prostote˛ realizacji praktycznej, w tym celu wykorzystywane
sa˛ kondensatory magazynujace
˛
wymagana˛ energie˛ bilansujac
˛ a˛ w swoim polu elektrycznym.
Na rysunku 1
przedstawiono ogólny schemat blokowy jednofazowego
przekształtnika AC–DC o jednokierunkowym przepływie energii, z wyszczególnieniem kondensatora bilansujacego
˛
C.
Rozważania dotyczace
˛ mocy bilansujacych,
˛
energii i napie˛
cia kondensatora C sa˛ słuszne niezależnie od topologii,
z zastrzeżeniem, że wykorzystywany jest tylko jeden element jako magazyn energii niezbednej
˛
do dopasowania
energetycznego systemów AC i DC.
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Rys. 1. Blokowa koncepcja jednofazowego przekształtnika AC–DC

Chwilowe wartości napiecia
˛
i pradu
˛
w jednofazowym
systemie pradu
˛
przemiennego, przy założeniu jednostkowego współczynnika mocy, można opisać nastepuj
˛ aco:
˛
(1)

uac (t) =

√
2Uac sin(ωt) = Um sin(ωt)

(2)

iac (t) =

√
2Iac sin(ωt) = Im sin(ωt)

Chwilowa moc jednofazowego systemu pradu
˛ przemiennego
jest zatem równa:
(3)

pac (t) = uac (t) · iac (t) = 2Uac Iac sin2 (ωt) =
= Pac (1 − cos(2ωt))

Na tej podstawie energia pobierana z systemu AC może
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zostać wyrażona jako:
(4)
∫

win (t) =

(Pac (1 − cos(2ωt))·dt = Pac ·t−

Pac
·sin(2ωt)
2ω

zauważyć, że składowa U0 jest równa wartości napiecia
˛
uc (t) 2-razy na jego okres czyli 4-krotnie na okres napiecia
˛
sieci AC.
a) u

(t)

0

π/4

AC

U

natomiast energia odbierana przez obciażenie
˛
DC:

∫

wout (t) =

(5)

m

0

Pac · dt = Pac · t

Energia przepływa z systemu AC do przekształtnika jednokierunkowo, ale nierównomiernie. Energia równa różnicy
pomiedzy
˛
pobierana,
˛ a odbierana˛ jest magazynowana
w układzie przekształtnikowym, a ściślej w polu elektrycznym
kondensatora C i może zostać opisana jako:
(6)

∆w(t) = win (t) − wout (t) = −

Pac
· sin(2ωt)
2ω

Wartość średnia (za okres) energii bilansujacej
˛ (6) jest równa
zero. Kondensator C pełniacy
˛ funkcje˛ magazynu energii bilansujacej,
˛
przez połowe˛ okresu pracy systemu AC zwiek˛
sza swoja˛ energie˛ (jego napiecie
˛
rośnie), natomiast przez
druga˛ połowe˛ zmniejsza swoja˛ energie˛ przekazujac
˛ ja˛ do obciażenia
˛
(jego napiecie
˛
maleje). Na podstawie zależności
(3), można wyznaczyć energie˛ jaka musi zostać przekazana
z kondensatora C do obciażenia,
˛
w czasie połowy okresu
systemu AC (T /2), w celu zapewnienia poprawnej pracy
przekształtnika:
(7)

3π
∫4ω

3π
Pac
Pac
4ω
∆Wc = −
Pac ·cos(2ωt) = −
·sin(2ωt) π =
2ω
ω
π
4ω
4ω
Energia niezbedna
˛
do zbilansowania mocy chwilowych –
∆w(t) (określona zależnościa˛ (7)), stanowi jedynie cz˛eść
energii magazynowanej w polu elektrycznym kondensatora
C. Zakładajac,
˛ że kondensator posiada pewna˛ składowa˛
stała˛ napiecia
˛
U0 , jego całkowita energie˛ może zostać
określona zależnościa:
˛
(8)

1
1
2
C · u2c (t) = C (U0 + ∆uc (t)) =
2
2
1
Pac
1
sin(2ωt)
= C · U02 + ∆w(t) = C · U02 −
2
2
2ω

wc (t) =

Przekształcajac
˛ zależność (8) otrzymuje sie˛ formułe˛ opisujac
˛ a˛ wartość chwilowa˛ napiecia
˛
kondensatora bilansujacego
˛
C w systemie AC–DC:

√

(9)

uc (t) =

Pac
· sin(2ωt)
C ·ω

U02 −

Możliwe jest zatem określenie minimalnego oraz maksymalnego napiecia
˛
wystepuj
˛ acego
˛
na kondensatorze C w czasie
pracy układu:

√

(10)

U02 +

Pac
C ·ω

U02 −

Pac
C ·ω

Ucmax =
√

(11)

Ucmin =

Na rysunku 2 przedstawiono teoretyczne przebiegi
napieć
˛ i mocy chwilowych w przekształtniku AC–DC. Można
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Rys. 2. Teoretyczne przebiegi napieć
˛ i mocy w przekształtniku
AC–DC: napiecie
˛
systemu AC (a), moce chwilowe (b), napiecie
˛
kondensatora bilansujacego
˛
(c)

Minimalizacja energii maksymalnej kondensatora bilansujacego
˛
Wymiary fizyczne kondensatora sa˛ proporcjonalne do
maksymalnej przechowywanej energii na jaka˛ został zaprojektowany. Stwierdzenie to jest prawdziwe niezależnie od
typu kondensatora. Zatem, minimalizujac
˛ energie˛ maksymalna˛ kondensatora możliwe jest zastosowanie mniejszych
objetościowo
˛
i tańszych elementów, co stanowi przełożenie
na całkowite wymiary przekształtnika, a ponadto pozytywnie
wpływa na koszty produkcji.
Istnieje wiele topologii przekształtnikowych umożliwiajacych
˛
aktywne magazynowanie energii bilansujacej
˛
[4–13].
W pracy [6] przedstawiono porównanie sprawności działania
pomiedzy
˛
różnymi technikami AMEB oraz zaprezentowano
przeglad
˛ topologii umożliwiajacych
˛
redukcje˛ tetnie
˛
ń napie˛
cia po stronie DC. Wiecej
˛
topologii układów przekształtnikowych, w których AMEB może zostać skutecznie zaimplementowanych przedstawiono w [4]. Wiekszość
˛
prezentowanych w literaturze topologii bazuje na znanej topologii
typu f lyback i z tego powodu moga˛ operować jedynie w trybie nieciagłego
˛
pradu.
˛
Jest to wada, która prowadzi do
konieczności stosowania dodatkowego filtru wejściowego.
Wśród topologii nie posiadajacych
˛
izolacji galwanicznej (bez transformatorowe) ciekawym rozwiazaniem
˛
jest
układ zaprezentowany na rysunku 3. Przy odpowiednim
sposobie sterowania umożliwia uzyskanie bardzo wysokiego
współczynnika mocy (zbliżonego do jedności), zapewnienie
ciagłego
˛
(przy odpowiednio dobranych parametrach) pradu
˛
źródła (brak konieczności stosowania dodatkowego filtru
pradu),
˛
a także eliminacji w napieciu
˛
wyjściowym składowej
podwójnej cz˛estotliwości.
Prezentowana topologia składa sie˛ z dwóch przekształtników: wejściowego przekształtnika podwyższajacego
˛
napiecie
˛
(w skład którego wchodza˛ elementy L1 , S1 ,
D1 oraz C1 ) oraz wyjściowego przekształtnika obniżajaco˛
podwyższajacego
˛
napiecie
˛
(w skład którego wchodza˛ elementy C1 , C2 , S2 , L2 oraz D2 ). Przekształtniki połaczone
˛
sa˛ wspólnym kondensatorem C1 , pełniacym
˛
role˛ magazynu
energii bilansujacej.
˛
W celu minimalizacji parametrów kondensatora C1 dopuszcza sie˛ bardzo wysoki poziom skład-
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Rys. 3. Topologia badanego przekształtnika AC–DC

W wyniku zastosowania w cz˛eści wejściowej przekształtnika topologii podwyższajacej
˛
napiecie
˛
(boost converter ),
chwilowe wartości napiecia
˛
kondensatora C1 musza˛ być zawsze wyższe od chwilowych wartości napiecia
˛
wejściowego.
W zwiazku
˛
z tym musi być spełniony warunek:
(12)

u1 (t) > |uac (t)|

Warunek ten jest konieczny (acz nie wystarczajacy)
˛
do
poprawnej pracy tego typu układów. Brak jego spełnienia
(np. poprzez zbyt gwałtowne rozładowanie kondensatora C1 )
bedzie
˛
skutkował niekontrolowanym przepływem pradu
˛
ze
źródła AC, co spowoduje odkształcony charakter pradu
˛ linii
zasilajacej.
˛
Warunek ten nie uwzglednia
˛
spadków napieć
˛ na
rezystancji dławika oraz diodach prostowniczych, co jednak

194

jest akceptowalnym przybliżeniem i nie prowadzi do błednych
˛
wniosków z dalszych analiz.
Zakłada sie˛ również, że układ regulacji kształtuje sinusoidalny prad
˛ linii zasilajacej
˛
(iac ) współfazowy z jej napie˛
ciem, a składowa impulsowa w pradzie
˛
dławika L1 (majaca
˛
niewielki wpływ na tetnienia
˛
w napieciu
˛
kondensatora C1 )
zostaje pominieta.
˛
Należy również dodać, że poziom składowej U0 w napie˛
ciu kondensatora C1 jest utrzymywany na zadanym poziomie
przez układ regulacji przekształtnika, a wybóru optymalnego poziomu referencyjnego składowej U0 dokonuje sie˛
na etapie projektowym uwzgledniaj
˛
ac
˛ również ograniczenia
techniczne.
Podstawiajac
˛ do (12) zależności (1) i (9) otrzymuje sie˛
warunek na minimalna˛ wartość pojemności kondensatora bilansujacego
˛
C1 :

[
]
Pac
sin(2ωt)
C1 >
· max
2 sin2 (ωt)
ω
U02 − Um

(13)

Tak określona wartość minimalnej pojemności kondensatora jest proporcjonalna do mocy obciażenia
˛
(dla której zaprojektowany układ ma pracować poprawnie) oraz odwrotnie proporcjonalnie do cz˛estotliwości napiecia
˛
wejściowego
(w systemach 60 Hz energia potrzebna do zbilansowania
bedzie
˛
mniejsza niż w systemach 50 Hz, przy takim samym
obciażeniu
˛
DC).
Zależność wartości pojemności (13) od poziomu składowej U0 jest niestety dużo bardziej skomplikowana w ogólnym rozwiazaniu.
˛
Przyjmujac
˛ Um = 325 V, ω = 100π na rysunku 4 zaprezentowano wartość maksimum (z równania 13)
w funkcji wartości składowej U0 .
x 10

-5

C : max[...]=f(U )
1

max[...]

owej zmiennej podwójnej cz˛estotliwości sieciowej (czyli dla
Europy bedzie
˛
to składowa 100 Hz) obecnej w jego napieciu
˛
(u1 (t)). W zależności od aplikacji może ona siegać
˛
nawet
ponad 200 Vpk−pk (!).
Pomimo, iż prezentowana topologia składa sie˛
z powszechnie znanych przekształtników, należy wyraźnie
podkreślić, że pracuja˛ one tutaj inaczej niż w klasycznych
rozwiazaniach.
˛
W przeciwieństwie do nich w prezentowanej
topologii przekształtniki stanowia˛ jedna,
˛ ściśle współpracujac
˛ a˛ całość z jednym układem sterowania i regulacji. Należy
zwrócić uwage,
˛ że napiecie
˛
na kondensatorze C1 , inaczej
niż w tradycyjnych rozwiazaniach,
˛
nie jest regulowane.
Z powodu braku wzorca napiecia
˛
u1 (t) utrzymywany
jest jedynie wymagany poziom składowej U0 - zostało to
szczegółowo opisane przy omawianiu układu sterowania.
Cz˛eść wejściowa przekształtnika odpowiada za kształtowanie sinusoidalnego pradu
˛
linii zasilajacej
˛
i doładowywanie kondensatora C1 energia˛ stosowna˛ do potrzeb obciażenia
˛
DC. Przy zapewnieniu odpowiedniej wartości indukcyjności dławika L1 , układ może pracować w trybie ciagłego
˛
pradu
˛ źródła. Dzieki
˛ temu istnieje możliwość wyeliminowania
dodatkowego filtru wejściowego.
Cz˛eść wyjściowa odpowiada za kształtowanie stałego
napiecia
˛
wyjściowego, w którym nie wystepuje
˛
składowa
podwójnej cz˛estotliwości (100 Hz), a jego wartość jest
dopasowana do potrzeb obciażenia
˛
DC. Praca dławika L2
w trybie nieciagłego
˛
pradu
˛
umożliwia zaimplementowanie
układu sterowania kontrolujacego
˛
maksymalna˛ wartość
pradu
˛ przepływajacego
˛
przez ten element. Dzieki
˛ temu układ
sterowania cechuje sie˛ prostota˛ konstrukcji i duża˛ niezawodnościa.
˛ Dobór parametrów dławika powinien zostać
przeprowadzony w taki sposób, aby układ pracował w trybie nieciagłego
˛
pradu
˛ w pełnym zakresie zmian obciażenia.
˛
Dobór wartości pojemności kondensatora C2 jest zależny jedynie od dopuszczalnego poziomu składowej wysokiej cz˛estotliwości (cz˛estotliwość pracy łacznika
˛
S2 ) w napieciu
˛
wyjściowym.
Wyprowadzenie zależności umożliwiajacych
˛
dobór
parametrów dławików L1 i L2 oraz kondensatora C2 jest
zagadnieniem nie stwarzajacym
˛
wiekszych
˛
problemów,
jednak nie wchodzacym
˛
w zakres niniejszego artykułu.
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Rys. 4. Wartość maksimum (z równania 13) w funkcji wartości składowej U0

Analizujac
˛ wykres z rysunku 4 i równanie (13) można
stwierdzić, że przy ustalonej mocy obciażenia
˛
minimalna
wartość pojemności kondensatora pośredniczacego
˛
C1
maleje wraz ze wzrostem poziomu składowej U0 w napieciu
˛
u1 . Wzrost poziomu składowej U0 wraz z równoczesnym obniżaniem wartości pojemności C1 prowadzi do zwiekszenia
˛
wartości maksymalnej napiecia
˛
na tym elemencie (zgodnie z równaniem (10)), a przez to również na elementach
półprzewodnikowych. Jednym z argumentów przemawiaja˛
cym jednak za doborem (na etapie projektowania) wysokiej wartości składowej stałej U0 w napieciu
˛
u1 , jest możliwość zredukowania wartości pojemności kondensatora C1 ,
co umożliwia zastapienie
˛
zawodnych kondensatorów elektrolitycznych, kondensatorami polipropylenowymi lub poliestrowymi.
W niektórych przypadkach dla konstruktora układu
ważna˛ informacja˛ jest minimalny poziom napiecia
˛
U0 , który
należy zapewnić dysponujac
˛ określona˛ wartościa˛ pojemności kondensatora C1 w celu zapewnienia warunków do
poprawnej pracy układu. Przekształcajac
˛ zależność (13)
można zapisać:

[√
(14)

U0 > max

]
Pac
2
2 sin (ωt)
· sin(2ωt) + Um
C1 · ω
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Niestety zaprezentowana zależność jest silnie parametryczna i może zostać rozwiazana
˛
jedynie numerycznie.
Maksymalna energia jaka˛ gromadzi w swoim polu elektrycznym kondensator C1 jest określona zależnościa:
˛

odpowiedniej ilości energii ze źródła.
iL2 ref

Uout ref
Uout

+
-

Σ

iL2 ref

PI

( )2

WC1max

(15)

(16) WC1max =

Pac
2ω

U02 · sin(2ωt)
2 · sin2 (ωt)
U02 − Um

])

Analogicznie jak poprzednie zależności, również zależność (16) w ogólnym rozwiazaniu
˛
nie może zostać
w prosty sposób uproszczona. Przyjmujac
˛ Um = 325 V,
ω = 100π na rysunku 5 zaprezentowano wartość maksimum
(z równania 16) w funkcji wartości składowej U0 .
6

W

C1

max[...]

5

: max[...]=f(U )
0

max

4
3
2
340

360

380

400

420
U [V]

440

460

480

500

0

Rys. 5. Wartość maksimum (z równania 16) w funkcji wartości składowej U0

Na podstawie rysunku 5 oraz zależności (16) można
stwierdzić, że zwiekszaj
˛
ac
˛ poziom składowej stałej U0
w napieciu
˛
u1 (przy równoczesnej zmianie wartości pojemności C1 zgodnie z (13)), zmniejsza sie˛ energie˛ maksymalna˛ jaka˛ przechowuje w swoim polu elektrycznym kondensator C1 . Umożliwia to zastosowanie elementów zaprojektowanych do przechowywania mniejszych energii, posiadaja˛
cych mniejsze wymiary fizyczne i co za tym idzie tańszych
w produkcji.
Układ sterowania
Na rysunku 6 zaprezentowano schemat blokowy układu
regulacji. Do jego głównych zadań należy: stabilizacja
napiecia
˛
wyjściowego na zadanym poziomie, zapewnienie
odpowiedniego poziomu energii w kondensatorze bilansujacym
˛
C1 oraz kształtowanie sinusoidalnego pradu
˛
wejściowego.
W układzie regulacji porównuje sie˛ napiecie
˛
wyjściowe
Uout z wartościa˛ zadana˛ Uoutref . Sygnał wyjściowy z regulatora PI (iL2ref ) stanowi zadana˛ maksymalna˛ wartość pradu
˛
dławika L2 , przy przekroczeniu której łacznik
˛
S2 ma zostać
otwarty w każdym takcie pracy układu. Sygnał iL2ref jest
porównywany z wartościa˛ chwilowa˛ pradu
˛ iL2 , co umożliwia wytworzenie sygnału sterujacego
˛
łacznik
˛
S2 . Układ
sterowania kontrolujac
˛ maksymalna˛ wartość pradu
˛ dławika
L2 jest bardziej niezawodny i mniej skomplikowany w realizacji sprz˛etowej (brak konieczności pomiaru chwilowej wartości
pradu
˛ iL2 , a jedynie jego analogowa komparacja z zadana˛
wartościa˛ maksymalna).
˛
W celu wytworzenia odpowiedniego wzorca pradu
˛ wejściowego, jednym z możliwych do zastosowania rozwiaza
˛ ń
jest wykorzystanie przez układ regulacji sygnału iL2ref
pochodzacego
˛
z regulatora napiecia
˛
Uout . Sygnał ten zawiera w sobie informacje o mocy podłaczonego
˛
obciażenia
˛
i po odpowiednim przeskalowaniu może zostać wykorzystany jako wzorzec pradu
˛ dławika L1 , co umożliwi pobranie

Próbkowanie u1(t)
Ts = 5 ms

U0

-

Σ

S&H

uin

PI

+

+

Ts

K2

|sin(ωt)|

Σ

Q

i

x L1 ref + -Σ
iL1

S2

iL2

Q

S2
GI

+
_K

iL2
+

SET

CL R

S&H
Ts

Ts

Podstawiajac
˛ do (15) zależność określajac
˛ a˛ maksymalny poziom napiecia
˛
u1 (10) oraz warunek na minimalna,˛
dopuszczalna˛ wartość pojemności kondensatora C1 (14),
otrzymuje sie˛ równanie opisujace
˛ wartość maksymalnej energii gromadzonej w polu elektrycznym kondensatora C1 :

(
[
1 + max

U0 ref

U0

D

GI

K1

u1

1
= C1 · U12max
2

1

fi''

PI

Modulator
PWM

S1

fi'

Rys. 6. Schemat blokowy układu sterownia badanego przekształtnika

Ze wzgledu
˛ na duży udział wartości składowej podwójnej
cz˛estotliwości wystepuj
˛ acej
˛ w napieciu
˛
u1 (t), układ regulacji
nie jest w stanie regulować jego chwilowej wartości. Teoretycznie przebieg napiecia
˛
na kondensatorze C1 jest znany
(zależność (9)), jednak nie ma możliwości wykorzystania go
w praktyce jako wzorca napiecia.
˛
Jedynym rozwiazaniem
˛
jest kontrola (dyskretna, co 1/4 okresu) poziomu składowej U0 wystepuj
˛ acej
˛
w napieciu
˛
u1 (t) i na jej podstawie
wnioskowanie o poziomie energii dostepnej
˛
w kondensatorze
bilansujacym
˛
C1 . Układ regulacji porównuje wartość składowej U0 z poziomem referencyjnym U0ref . Uchyb regulacji jest przekazywany na wejście regulatora typu PI. Sygnał wyjściowy z regulatora stanowi poprawk˛e do wyznaczonego wzorca pradu
˛ wejściowego. Jest to niezbedne
˛
w celu
zapewnienia poprawnej pracy układu w szerokim zakresie
zmian obciażenia.
˛
Chwilowa wartość napiecia
˛
u1 (t) dwa razy w trakcie
swojego okresu przyjmuje wartość składowej U0 . Dzieje
sie˛ tak w momencie zmiany polaryzacji napiecia
˛
AC oraz
w chwili gdy przyjmuje ono wartość maksymalna,
˛ czyli
w sumie 4 razy na okres napiecia
˛
AC (rys. 2). W aplikacjach praktycznych określenie z duża˛ dokładnościa˛ momentu czasu, w którym napiecie
˛
AC przyjmuje wartość
maksymalna˛ jest problematyczne. Biorac
˛ jednak pod uwage˛
parametry napiecia
˛
sieciowego (w stanie ustalonym) jakie
musi gwarantować dostawca energii elektrycznej (zwłaszcza
praktycznie stała˛ cz˛estotliwość), można z niewielkim błe˛
dem założyć, że napiecie
˛
AC przyjmuje swoje ekstremum
5 ms po zmianie polaryzacji. Pierwszy pomiar wartości
składowej U0 może zatem zostać wykonany w chwili zmiany polaryzacji napiecia
˛
AC, a nastepny
˛
5 ms później.
Tak zmierzona wartość składowej U0 jest wykorzystywana
przez układ regulacji do czasu nastepnego
˛
pomiaru czyli
w systemach 50 Hz przez 5 ms. Wynika z tego, że dynamika cz˛eści układu regulacji zwiazanego
˛
z utrzymywaniem
zadanej wartości napiecia
˛
U0 jest bardzo niska. W zwiazku
˛
z tym, dobór elementów magazynujacych
˛
(wartość pojemności kondensatora C1 ) układu przekształtnikowego musi
zostać przeprowadzony w sposób zapewniajacy
˛ odpowiednie parametry pracy, pomimo spóźnionej (w stanach przejściowych) informacji pochodzacej
˛ z układu regulacji. Niesie to
za soba˛ konieczność przechowywania w polu elektrycznym
kondensatora bilansujacego
˛
wiekszej
˛
energii niż niezbedna
˛
do zbilansowania mocy chwilowych systemów AC i DC.
Dodatkowo w celu kształtowania sinusoidalnego
pradu
˛
źródła układ sterowania musi dysponować sygnałem | sin(ωt)|, współfazowym z napieciem
˛
systemu AC.
W prezentowanej strukturze regulacji zamiast wykorzystywania petli
˛ fazowej (ang. PLL - Phase Locked Loop szerzej opisane w [3]), zastosowano rozwiazanie
˛
polegajace
˛ na pozyskaniu sygnału niezbednego
˛
do poprawnego
kształtowania przebiegu chwilowych wartości pradu
˛
źródła
poprzez pomiar napiecia
˛
za mostkiem diodowym i jego
przeskalowanie.
W takim podejściu układ przekształt-
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nikowy w przypadku odkształconego napiecia
˛
wejściowego
wymusza analogicznie odkształcony prad
˛ wejściowy.
Od tak wytworzonego wzorca pradu
˛ dławika L1 (iL1ref )
odejmowany jest prad
˛ zmierzony (iL1 ). Wynikiem jest uchyb
regulacji przekazywany na wejście regulatora PI. Sygnałem
wyjściowym regulatora jest współczynnik wypełnienia sygnału sterujacego
˛
łacznikiem
˛
S1 .
Cz˛estotliwość pracy łaczników
˛
S1 oraz S2 może być
różna, a w przypadku takiej samej w celu ograniczenia generowanych zakłóceń (zagadnienia EMC) sygnały sterujace
˛
nie powinny być zsynchronizowane.
W celu zapewniania niezawodnej i bezpiecznej pracy
przekształtnika, zaprezentowany układ regulacji został
wyposażony w dodatkowe logiczne zabezpieczenia,
pozwalajace
˛
na utrzymanie napiecia
˛
na kondensatorze
bilansujacym
˛
w dopuszczalnym zakresie. W przypadku
zbyt głebokiego
˛
rozładowania kondensatora C1 (w drastycznym przypadku nawet do wartości zero), zastosowane
zabezpieczenie blokuje impulsy sterujace
˛
łacznika
˛
S2 ,
co powoduje brak przekazywania energii do obciażenia,
˛
a energia pozyskiwana ze źródła AC służy do odbudowania
wymaganego poziomu napiecia
˛
kondensatora bilansujacego.
˛
W celu ochrony kondensatora C1 przed zbyt wysokim napie˛
ciem chwilowym, zastosowano zabezpieczenie polegajace
˛
na blokowaniu impulsów sterujacych
˛
łacznika
˛
S1 , co
prowadzi do natychmiastowej przerwy w pobieraniu energii
ze źródła AC. Energia przekazywania do obciażenia
˛
jest
zatem pobierana z energii pola elektrycznego kondensatora
C1 , co skutkuje obniżeniem jego napiecia
˛
do bezpiecznego
poziomu. Przy tak skonstruowanych zabezpieczeniach, zaprezentowana topologia nie wymaga stosowania specjalnej
sekwencji rozruchowej.
Badania eksperymentalne
W celu praktycznej weryfikacji wniosków z przeprowadzonych analiz, zaprojektowany i wykonany został układ
przekształtnikowy zaprezentowany na rysunku 7.

Rys. 7. Stanowisko badawcze

Parametry zaprojektowanego przekształtnika zostały
przyjete
˛ jako:
Uoutref = 400 V
U0ref = 425 V
Pout = 450 W
fi = 30 kHz
Isac = 553,4 mA (20% Iacmax )
∆Uout ∼
= 1% Uoutref
gdzie:
Isac oznacza amplitude˛ składowej zmiennej (cz˛est. fi ) wystepuj
˛ acej
˛
w pradzie
˛
iac , a ∆Uout dopuszczalny poziom
składowej zmiennej w napieciu
˛
wyjściowym Uout .
W zwiazku
˛
z wysoka˛ cz˛estotliwościa˛ pracy układu
(fi = 30 kHz) jako dławiki L1 oraz L2 zastosowano dławiki
toroidalne na rdzeniu RTMSS wykonanym z materiału Su-
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perMSS (materiał ze szczelina˛ rozproszona˛ [15]). Wartość
indukcyjności dławików wynosiła odpowiednio 4 mH (dławik
L1 , przy pradzie
˛
znamionowym 2 A) oraz 1 mH (dławik L2 ,
przy pradzie
˛
znamionowym 3 A). Taki dobór parametrów
dławików umożliwia spełnienie założeń projektowych czyli
amplitude˛ składowej zmiennej w pradzie
˛
wejściowym linii
na poziomie 20% Iacmax oraz utrzymanie nieciagłego
˛
trybu
pracy dławika L2 w pełnym zakresie zmian obciażenia.
˛
W celu poprawnej pracy układu (przy zakładanych
parametrach pracy) kluczowym jest zagwarantowanie wymaganej wartość pojemności kondensatora C1 . Zależność
(13) określa teoretyczna˛ minimalna˛ wartość wymaganej pojemności (przy założonym poziomie napiecia
˛
U0 ) kondensatora bilansujacego.
˛
Biorac
˛ pod uwage˛ konieczność zapewnienia poprawnej pracy układu w stanach przejściowych,
w praktycznej realizacji należy zapewnić pewien margines
bezpieczeństwa, stosujac
˛ wieksz
˛
a˛ wartość pojemności niż
wyznaczona. W prezentowanym przykładzie teoretyczna
wartość pojemności (wyznaczona na podstawie zależności
(13)) została zwiekszona
˛
o 30% co prowadziło do zastosowania równoległego połaczenie
˛
dwóch kondensatorów
polipropylenowych: EPCOS B32776G8156K (15 µF; 800 V)
oraz WIMA MKP4J044707G00KYSD (4,7 µF; 630 V).
W celu zagwarantowania składowej zmiennej (o cz˛estotliwości pracy łacznika
˛
S2 czyli 30 kHz) w napieciu
˛
wyjściowym na poziomie nie wyższym niż 1% Uoutref czyli
4 V, wartość pojemności wyjściowej układu (kondensator C2 )
została przyjeta
˛ jako 6,9 µF. Pojemność C2 stanowiły dwa
połaczenie
˛
równoległe kondensatory polipropylenowe produkcji WIMA: MKP4J044707G00KYSD (4,7 µF; 630 V) oraz
MKP4J042207E00KYSD (2,2 µF; 630 V).
Role˛ sterowanych łaczników
˛
półprzewodnikowych pełnia˛
tranzystory IGBT: S1 - International Rectifier IRG4PF50W
(900 V; 28 A), S2 - International Rectifier IRG7PH30K10PBF
(1,2 kV; 33 A). Jako diody mocy zastosowano diody z weg˛
lika krzemu (SiC): D1 - GeneSiC Semiconductor C4D08120A
(1,2 kV; 7 A), D2 - Cree C4D08120A (1,2 kV; 11,3 A).
W charakterze jednostki obliczeniowej wykorzysR
tany został zestaw rozwojowy Altera⃝
DE0 −
N ano Development and Education Board [16]
R IV EP4CE22F17C6N.
wyposażony w układ FPGA Cyclone⃝
Podłaczono
˛
go do zaprojektowanego modułu integrujacego
˛
w sobie cz˛eść mocy oraz cz˛eść pomiarowa˛ przekształtnika. Wykorzystywanie gotowych zestawów rozwojowych
znacznie przyspiesza proces prototypowania, zmniejsza
koszty, a zarazem jest w pełni wystarczajace
˛ do budowy
laboratoryjnych stanowisk badawczych.
Przekształtnik zasilono z jednofazowej linii pradu
˛ przemiennego, natomiast jako obciażenie
˛
zastosowany został
zestaw rezystorów o wypadkowej rezystancji równej 347 Ω
(typ.).
Na rysunku 8 zaprezentowano przebiegi pradu
˛ dławika
L1 (iL1 ), pradu
˛
dławika L2 (iL2 ), napiecia
˛
kondensatora
C1 (u1 ) oraz napiecia
˛
wyjściowego (uout ).
Wartość
miedzyszczytowa
˛
składowej zmiennej obecnej w napieciu
˛
kondensatora C1 wynosi ponad 202 V. Wartość napie˛
cia wyjściowego utrzymywano zgodnie z założeniami na
poziomie 400 V.
Na rysunku 9 zaprezentowano przebiegi pradu
˛
iL1 ,
iL2 , napiecia
˛
u1 oraz napiecia
˛
wystepuj
˛ acego
˛
za mostkiem
diodowym (uin ). Przebieg napiecia
˛
u1 oraz uin zostały zaprezentowane w tej samej skali, dzieki
˛ czemu łatwo można
zauważyć duży zakres zmian napiecia
˛
na kondensatorze C1
w trakcie pracy układu (w analizowanym przypadku ponad
200 V), czyli podstawowa˛ ceche˛ badanej topologii. W prze-
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Rys. 8. Stan ustalony: iL1 (CH1, 2 A/div), iL2 (CH2, 5 A/div), u1
(CH3, 100 V/div), uout (CH4, 100 V/div)

Rys. 11. Stan ustalony: iac (CH1, 5 A/div), uac (CH2, 200 V/div),
uout (CH3, 200 V/div), iout (CH4, 1 A/div)

biegu napiecia
˛
u1 , kursorami zaznaczone zostały chwile
czasu w których układ sterujacy
˛ dokonuje pomiaru składowej U0 . Zgodnie z założeniami wartość składowej U0 jest
utrzymywana na poziomie 425 V.

zone zostały parametry jakościowe takie jak sprawność (η ),
współczynnik mocy (P F ) czy też współczynnik zawartości
harmonicznych pradu
˛ iac (T HDI oraz T T HDI ) (na podstawie [3, 17]). Pomiar odpowiednich pradów
˛
i napieć
˛
został zrealizowany z wykorzystaniem oscyloskopu Tektronix DPO 4054, gdzie cz˛estotliwość próbkowania była
równa 5 MHz, w analizowanym przedziale czasu równym długości 10 okresów napiecia
˛
AC.
Zmierzona średnia moc systemu AC (moc wejściowa)
wynosiła 469,6 W, moc systemu DC (moc wyjściowa)
437,6 W, a całkowita sprawność (η ) przetwarzania energii 93,2 %. Sprawność działania przekształtnika może
na pewno zostać zwiekszona
˛
stosujac
˛ bardziej zaawansowane rozwiazania
˛
półprzewodnikowe (np. poprzez zastosowanie specjalnych tranzystorów MOSFET). W prezentowanym rozwiazaniu
˛
nie było to sprawa˛ priorytetowa.
˛
Współczynnik mocy (P F ) był równy 0,993, współczynnik zawartości harmonicznych pradu
˛
iac (T HDI ) wyniósł
2,8 %, a rzeczywisty współczynnik zawartości harmonicznych pradu
˛ iac (T T HDI ) 11,4 %.
Wysoka wartość współczynnika T HDI jest zwiazana
˛
z odkształconym przebiegiem napiecia
˛
sieci na podstawie
którego, układ sterowania kształtuje prad
˛ wejściowy (brak
układu PLL). T HDU napiecia
˛
sieciowego (uac ) w trakcie
badań laboratoryjnych wynosił ponad 2,6 %.
W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie uzyskanych
wyników.

Rys. 9. Stan ustalony: : iL1 (CH1, 2 A/div), uin (CH2, 100 V/div),
u1 (CH3, 100 V/div), iL2 (CH4, 5 A/div)

Na rysunku 10 zaprezentowano przebiegi pradu
˛
iL1 ,
iL2 , napiecia
˛
u1 oraz składowej zmiennej napiecia
˛
uout .
Można zaobserwować praktycznie brak wystepowania
˛
składowej podwójnej cz˛estotliwości (składowa 100 Hz) w napieciu
˛
wyjściowym układu. Obserwowalna jest jedynie składowa
wysokiej cz˛estotliwości (30 kHz) zwiazana
˛
z praca˛ łacznika
˛
S2 . Oznacza to, że wyjściowy kondensator C2 nie uczestniczy w bilansowaniu mocy chwilowych systemów AC oraz
DC . Zadanie to jest w całości realizowane przez kondensator C1 .

Rys. 10. Stan ustalony: : iL1 (CH1, 2 A/div), uout (składowa ac)
(CH2, 5 V/div), u1 (CH3, 100 V/div), iL2 (CH4, 5 A/div)

Na rysunku 11 zaprezentowano przebiegi pradu
˛ i napie˛
cia źródła AC (iac , uac ), oraz pradu
˛ i napiecia
˛
obciażenia
˛
DC
(iout , uout ). Zgodnie z założeniami układ wymusza przepływ
z systemu AC sinusiodalnego i współfazowego z napieciem
˛
pradu.
˛
Dla układu pracujacego
˛
w stanie ustalonym wyznac-

Tablica 1. Zestawienie parametrów jakościowych

Pout
437,6 [W ]
η
93,2 [%]
T HDI
2,8 [%]
T T HDI 11,4 [%]
PF
0,993
Norma PN-EN 61000-3-2:2007P [18] definiuje poziom
dopuszczalnej emisji harmonicznych pradu
˛ dla odbiorników
o pradzie
˛
fazowym ≤ 16 A. Poziom emisji jest określony
jako maksymalna wartość skuteczna pradu
˛ dla każdej harmonicznej z osobna (do 40-tego rz˛edu). Na rysunku 12
przedstawiono wartość skuteczna˛ harmonicznych pradu
˛ wejściowego układu, odniesione do poziomów dopuszczalnych
[18]. W całym analizowanym przedziale cz˛estotliwości,
badany układ spełnia wymagania określone w normie PNEN 61000-3-2:2007P.
Na rysunku 13 zaprezentowane zostały przebiegi
pradów
˛
iL1 , iL2 oraz napieć
˛ u1 i uout wystepuj
˛ acych
˛
w badanym przekształtniku w czasie rozruchu przy obciaże˛
niu znamionowym (obciażenie
˛
rezystancyjne 347 Ω).
Kursorami zaznaczono minimalna˛ wartość napiecia
˛
u1
uzyskiwana˛ podczas rozruchu (264 V) oraz poziom skład-
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Stan ustalony: Wzgledny
˛
poziom harmonicznych pradu
˛
[5]
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[8]
Rys. 13. Rozruch: iL1 (CH1, 2 A/div), uout (CH2, 200 V/div), u1
(CH3, 200 V/div), iL2 (CH4, 5 A/div)

owej U0 (zgodnie z założeniami wynoszacy
˛ 425 V). Zauważyć również można poprawne działanie układu zabezpieczajacego
˛
przed zbyt wysoka˛ wartościa˛ napiecia
˛
kondensatora C1 . Jego zadanie polega na odłaczeniu
˛
wejścia
układu (przerwy widoczne w pradzie
˛
wejściowym) i pobieraniu energii jedynie z kondensatora bilansujacego
˛
celem zmniejszenia jego napiecia
˛
do bezpiecznego poziomu.
Podsumowanie
W artykule przedstawiono problem niezbilansowania
mocy chwilowych wystepuj
˛ acy
˛ zawsze w połaczeniach
˛
jednofazowych systemów AC z systemami DC. Wyprowadzono zależności teoretyczne umożliwiajace
˛
optymalny
dobór parametrów kondensatora bilansujacego.
˛
Zaprezentowano topologie˛ oparta˛ na zasadzie Aktywnego Magazynowania Energii Bilansujacej
˛
przedstawiajac
˛ zasade˛ jej
działania.
Szczegółowo opisano strukture˛ sterowania
z uwzglednieniem
˛
jednego ze sposobów eliminacji typowej
petli
˛ synchronizacji fazowej, co znaczaco
˛
upraszcza budowe˛ przekształtnika. W celu weryfikacji analiz teoretycznych przeprowadzone zostały badania laboratoryjne zbudowanego przekształtnika. Zaprezentowane wyniki badań,
jak również przeprowadzone pomiary parametrów jakościowych, potwierdzaja˛ spełnienie założeń projektowych.
Zaletami proponowanej topologii jest możliwość uzyskania ciagłego
˛
pradu
˛ źródła, prostota układu sterowania, eliminacja składowych podwójnej cz˛estotliwości po stronie DC
oraz możliwość wyeliminowania z przekształtnika kondensatorów elektrolitycznych.
Do wad należy średnia sprawność układu (≈ 93 %),
która jednak może zostać zwiekszona
˛
miedzy
˛
innymi
poprzez dobór bardziej zaawansowanych technologicznie
łaczników
˛
półprzewodnikowych.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer
DEC-2011/03/N/ST7/00245.
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