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UKŁAD POMIAROWY I MODULATORY KONDYCJONERA ENERGII 

Z 5-POZIOMOWYM PRZEKSZTAŁTNIKIEM KASKADOWYM 
 

 
Streszczenie. Artykuł przedstawia zrealizowany układ sterowania kondycjonera  

z 5-pozimowym przekształtnikiem kaskadowym i zasobnikiem w postaci superkondensa-

torów, do którego budowy wykorzystano mikrokontroler sygnałowy (DSC) typu 

TMS 320F2808 i układ programowalny (PLD) typu ispMACH4256V. Opisuje się część 

sterownika związaną z układem pomiarowym i z modulatorami sterującymi tranzystorami 

kondycjonera. 

 
Słowa kluczowe: jakość energii, kondycjoner, przekształtnik wielopoziomowy, sterowanie mikropro-

cesorowe 

 

 

 

MEASURING SYSTEM AND MODULATORS OF THE POWER  

CONDITIONING SYSTEM WITH A 5-LEVEL CASCADE CONVERTER 
 

 
Summary. The paper presents the realized control system of the power conditioning 

system with a 5-level cascade converter and supercapacitor energy storage with a digital 

signal controller TMS 320F2808 and programmable logic device ispMACH4256V. The 

paper focuses on the unique measuring system and modulators.   

 
Keywords: power quality, power conditioning system, multilevel converter, microprocessor control  

 

 

 

1. WSTĘP 

 

Problemy z zapewnieniem odpowiedniej jakości energii elektrycznej zarówno po stronie 

sieci zasilającej, jak i po stronie odbiornika chronionego są coraz częściej spotykane. Dlatego 

stosuje się różne sposoby poprawy jakości energii, np. przez zastosowanie filtrów pasywnych, 

filtrów aktywnych, a także, bardziej rozbudowanych, kondycjonerów energii. Potrzeba po-

prawy jakości energii dotyczy głównie sieci zasilających niskiego i średniego napięcia. Przy 

średnich napięciach konieczne jest budowanie przekształtników z tranzystorów IGBT 

o napięciach blokowania 3,3 kV lub 6,5 kV, które jednak mają znacznie gorsze parametry 



72  M. Zygmanowski, B. Grzesik, J. Michalak 

 

dynamiczne niż tranzystory o niższych napięciach blokowania. Przy napięciach obwodu na-

pięcia stałego większego niż 3÷4 kV konieczne jest stosowanie rozwiązań z drogimi trans-

formatorami lub stosowanie przekształtników wielopoziomowych.  

W artykule omawia się zrealizowany układ sterowania modelu laboratoryjnego kondy-

cjonera energii z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym i zasobnikiem w postaci 

superkondensatorów – rys. 1. Układ ten, będąc modelem kondycjonera średniego napięcia, 

przystosowany został do pracy z siecią zasilającą 3×400 V [1]. 
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Rys. 1. Schemat obwodów głównych kondycjonera energii z 5-poziomowym przekształtnikiem ka-

skadowym i zasobnikiem superkondensatorowym 

Fig. 1. The power part of the laboratory power conditioning system with 5-level cascade converter and 

supercapacitor energy storage 

 

 

2. STEROWNIK MIKROPROCESOROWY 

 

Do budowy sterownika mikroprocesorowego wykorzystano zestaw uruchomieniowy 

eZdsp [2] z mikrokontrolerem sygnałowym (DSC) typu TMS320F2808 [3]. Zestaw ten wraz 

ze skonstruowanym dodatkowym obwodem elektronicznym stanowi sterownik mikroproceso-

rowy – rys. 2. W sterowniku mikroprocesorowym wyróżnia się: 

- 10 wejść analogowych do pomiaru prądów (prądy fazowe przekształtnika iPA, iPB, prądy 

fazowe odbiornika iOA, iOB i prądy dławików przekształtników DC-DC iL1A÷iL2C); pomia-

ry prądów zrealizowano za pomocą przetworników prądowych LEM – LA55P; 

- 4 wejścia analogowe do pomiaru napięć przemiennych (napięcia międzyfazowe sieci 

uSAB, uSBC i napięcia międzyfazowe odbiornika uOAB, uOBC); 

- 2 wejścia analogowe multipleksowane (do pomiaru 6 napięć obwodów pośredniczących 

uDC1A÷uSCZ2C i 6 napięć zasobników superkondensatorowych uSCZ1A÷uSCZ2C);  

- 3 wyjścia adresowe sterujące pracą multipleksera w układzie pomiarowym napięć; 

- 12 wyjść PWM i 3 wyjścia cyfrowe gA, gB i gC potrzebne w programowalnym układzie 

dekodującym (podrozdział 4.1 – rys. 8); 

- 3 wejścia cyfrowe (przełącznik start/stop, zabezpieczenie termiczne tranzystorów i sygnał 

awarii generowany przez zabezpieczenie nadprądowe w drajwerach tranzystorów); 
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Rys. 2. Sterownik mikroprocesorowy kondycjonera laboratoryjnego 

Fig. 2. Control system of the laboratory power conditioning system  

 

- 4 wyjścia cyfrowe z podłączonymi przekaźnikami elektromechanicznymi służące do za-

łączania stycznika zwierającego rezystory rozruchowe (SZRR na rys. 1), załączania wen-

tylatorów chłodzących tranzystory, załączania wyłącznika tyrystorowego (WT na rys. 1)  

i załączania stycznika rozpraszającego energię superkondensatorów na rezystorach rozła-

dowczych (SRE na rys. 1); 

- 3 wyjścia cyfrowe z podłączonymi klawiszami sterującymi pracą sterownika mikroproce-

sorowego i współpracujące z wyświetlaczem VFD; 

- wyświetlacz VFD pozwalający obserwować stan pracy sterownika. 

W warstwie sprzętowej sterownika oprócz mikrokontrolera DSC występują:  

- układ pomiarowy– rozdział 3, 

- układ logiki programowalnej (realizujący część zadań związanych z modulacją prze-

kształtników AC-DC i DC-DC) – rozdział 4. 

 Warstwą programową sterownika są układy regulacji przekształtników AC-DC i DC-DC. 

 

 

3. UKŁAD POMIAROWY 

 

Do poprawnej pracy kondycjonera energii elektrycznej konieczny jest pomiar aktualnych 

wartości prądów i napięć sieci zasilającej, odbiornika oraz napięć kondensatorów i zasobnika 

superkondensatorowego. Do pomiaru tych wielkości służą wewnętrzne przetworniki analo-

gowo-cyfrowe AC, do których mikrokontroler sygnałowy DSC ma 16 wejść analogowych, 

tzw. kanałów. Z uwagi na to, że mikrokontroler DSC jest zasilany z napięcia 3,3 V, zakres 

pomiarowy jego przetworników AC jest znacznie mniejszy niż zakres wielkości mierzonych 
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i wynosi od 0 do 3,0 V. Układ pomiarowy ma za zadanie dopasować poziomy napięć do za-

kresu pomiarowego przetworników, a także zamieniać sygnały prądowe na sygnały napię-

ciowe.  

 

3.1. Budowa układu pomiarowego 

 

Do poprawnego funkcjonowania kondycjonera energii potrzebne są aktualne wartości na-

stępujących wielkości elektrycznych: sześć napięć obwodów pośredniczących (uDC1A – uDC2C), 

sześć napięć zasobników superkondensatorowych (uSCZ1A – uSCZ2C) i sześć prądów dławików 

przekształtników DC-DC (iL1A – iL2C) oraz dwa napięcia międzyfazowe sieci zasilającej (uSAB, 

uSBC), dwa napięcia międzyfazowe odbiornika (uOAB, uOBC), dwa prądy fazowe przekształtni-

ka AC-DC (iPA, iPB) i dwa prądy fazowe odbiornika (iOA, iOB). 

Oznacza to, że pomiarowi podlega łącznie 26 wielkości elektrycznych, wobec 16 wejść 

analogowych w mikrokontrolerze TMS 320F2808. Aby ten problem rozwiązać, zastosowano 

pomiary multipleksowane dla tych wielkości, które są wielkościami wolnozmiennymi. Należą 

do nich napięcia na kondensatorach uDC i napięcia na superkondensatorach uSCZ. Napięcia te 

są wielkościami wolnozmiennymi z punktu widzenia czasu próbkowania pomiarów, które są 

związane z częstotliwością przełączania tranzystorów w przekształtniku DC-DC 

fSDC = 15 kHz. Do pomiaru tych napięć zaprojektowano i wykonano oddzielny obwód druko-

wany prezentowany na rysunku 3.  

 

 
 
Rys. 3. Fotografia układu pomiarowego napięć kondycjonera laboratoryjnego 

Fig. 3. Photograph of the voltage measurement system of the laboratory PCS 

 

Układ pomiarowy napięć pozwala na pomiar napięć przemiennych i stałych do 2000 V 

wartości międzyszczytowej i dostosowuje je do poziomu napięć dopuszczalnych przetworni-
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ków analogowo-cyfrowych mikrokontrolera, tj. 0 V – 3 V lub -1,5 V – 1,5 V. W przypadku 

napięć przemiennych potrzebne jest przesunięcie napięcia odniesienia (dodatnie tzw. offsetu), 

które wykonuje się na płycie głównej we wzmacniaczach pomiarowych o wysokim współ-

czynniku CMRR.  
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Rys. 4. Schemat jednego toru pomiaru napięcia o nastawionym wzmocnieniu 700 V/1,5 V 

Fig. 4. One voltage measurement channel with a set gain equal to 700 V/1,5 V  

 

Każdy z 16 torów w układzie pomiarowym napięć jest separowany za pomocą wzmac-

niaczy optoizolacyjnych HCPL7800 [5], w których przetwarzanie sygnału pomiarowego od-

bywa się na drodze cyfrowej – rys. 4. Strony pierwotne tych wzmacniaczy zasilane są przez 

izolowane przekształtniki DC-DC, zapewniające separację napięcia zasilania sterownika mi-

kroprocesorowego od mierzonych napięć. 

Układy pomiaru napięcia zostały przebadane kalibratorem napięcia w celu określenia 

klasy pomiarowej. Tak skonstruowane układy pomiaru napięć są klasy 0,1, co stawia je na 

równi z komercyjnymi precyzyjnymi układami pomiarowymi. Są one wystarczająco dokładne 

do zastosowania ich do kondycjonera energii. Na uwagę zasługuje również to, że mają one na 

wyjściu filtry dolnoprzepustowe o częstotliwości granicznej równej 10 kHz (co odpowiada 

200. harmonicznej), co pozwala ograniczyć wpływ szumów wynikających z przetwarzania we 

wzmacniaczach optoizolacyjnych, jak i inne zakłócenia, np. związane z pracą przekształtnika 

DC-DC (15 kHz). 

Pomiary prądów realizuje się za pomocą przetworników prądowych firmy LEM typu 

LA55P. Na płycie głównej sterownika (rys. 2) umieszczono rezystory pomiarowe, na których 

prąd wyjściowy przetworników prądowych odkłada proporcjonalny do mierzonego prądu 

spadek napięcia. 

 

3.2. Kolejność wykonywania pomiarów w mikrokontrolerze DSC 

 

Częstotliwość wykonywania pomiarów (próbkowania) i realizacja modulacji w mikro-

kontrolerze uzależniona jest od częstotliwości przełączeń fSDC, z jaką przełączane są tranzy-

story przekształtnikami DC-DC. Częstotliwość przełączeń fSDC jest większa od częstotliwości 

przełączeń fS przekształtnika AC-DC i wiąże się to z charakterem pracy obu przekształtników. 

Wyższa częstotliwość fSDC umożliwia zmniejszenie indukcyjności dławików LDC (redukcja 
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kosztów), a także zmniejszenie składowej zmiennej prądu dławika LDC. Negatywnym skut-

kiem zwiększenia częstotliwości fSDC jest zwiększenie strat mocy przełączania 

w tranzystorach przekształtników DC-DC. W przeciwieństwie do przekształtnika AC-DC 

przekształtniki DC-DC pracują dorywczo, np. wtedy gdy zasobnik energii jest doładowywa-

ny. To sprawia, że straty mocy nie stanowią istotnego problemu i przyjęto następujące warto-

ści częstotliwości fSDC = 15 kHz i fS = 2,5 kHz. Częstotliwość fSDC została dobrana 

eksperymentalnie, tak aby mikrokontroler był w stanie obsłużyć wszystkie zadania podczas 

realizacji programu, pracując z wewnętrzną pamięcią typu FLASH. Stosunek fSDC/fS = 6 

wprowadzono celowo, aby możliwa była realizacja pomiarów wszystkich 26 wielkości z za-

stosowaniem pomiaru multipleksowanego.  

W mikrokontrolerze uruchomienie procesu przetwarzania w przetwornikach analogowo-

cyfrowych występuje przy zerowaniu licznika układu czasowo-licznikowego (realizującego 

sygnał nośny SN dla przekształtników DC-DC). Do sterowania przekształtnikami DC-DC wy-

korzystuje się pomiary prądu iL dławików LDC, które wykonuje się z częstotliwością fSDC. 

Pomiary napięć kondensatorów i napięć superkondensatorów (jako przebiegów wolnozmien-

nych) wykonuje się z częstotliwością 6-krotnie niższą w sposób multipleksowany. To podej-

ście pozwala użyć do pomiaru 12 napięć jedynie 2 kanały mikrokontrolera. Wartości 

sygnałów wykorzystywanych w układzie regulacji przekształtnika AC-DC mierzone są z czę-

stotliwością fS.  
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Rys. 5. Kolejność wykonywanych pomiarów w mikrokontrolerze DSC 

Fig. 5. The sequence of measurements performed in PCS control system 

 

Kolejność wykonywania pomiarów napięć i prądów realizowanych w mikrokontrolerze 

DSC przedstawiono na rys. 5. Należy zauważyć, że w czasie każdego okresu TSDC mierzy się 

8 wielkości pomiarowych, a następnych 8 wielkości mierzy się raz na okres TS.  
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4. MODULATOR PRZEKSZTAŁTNIKA AC-DC i DC-DC 

 

Modulator to układ wytwarzający sygnały sterujące tranzystorami na podstawie sygna-

łów zadanych (sygnałów modulujących SM) wytwarzanych w układzie regulacji [1]. Modula-

tory kondycjonera laboratoryjnego zrealizowano za pomocą mikrokontrolera DSC i układu 

programowalnego PLD. 

W przekształtnikach wielopoziomowych używa się znacznie większej liczby tranzysto-

rów niż w przekształtniku 2-poziomowym. Powoduje to, że dedykowane układy sterowania 

dla falowników trójfazowych 2-poziomowych stają się niewystarczające. Nawet nowoczesne 

mikrokontrolery sygnałowe DSC z rodziny C2000 firmy Texas Instruments Inc., mające 

układy czasowo-licznikowe pozwalające na wytworzenie do 16 sygnałów PWM, nie są wy-

starczające dla przekształtnika 5-poziomowego (gdzie potrzebne są 24 sygnały sterujące), 

a tym bardziej dla wielopoziomowego kondycjonera (36 sygnałów sterujących). 

Problem ten rozwiązuje się stosując wraz z mikrokontrolerem układy programowalne 

o dużej liczbie przerzutników. Poniżej opisuje się modulatory PWM bazujące na mikrokon-

trolerze TMS320F2808 [3] i układzie programowalnym ispMACH4256V [4]. Są to: 

- modulator 5-poziomowego przekształtnika AC-DC wykorzystujący 6 wyjść PWM mi-

krokontrolera i 3 pomocnicze wyjścia cyfrowe,  

- modulator 6 przekształtników DC-DC wykorzystujący 6 wyjść PWM.  

 

4.1. Modulator przekształtnika AC-DC  

 

Pięciopoziomowy przekształtnik kaskadowy AC-DC zbudowany jest z 24 tranzystorów, 

które tworzą 6 przekształtników mostkowych, przy czym każda faza jest zbudowana z dwóch 

takich przekształtników mostkowych. Na rysunku 6 przedstawiono schemat jednej fazy prze-

kształtnika wraz ze sposobem wytwarzania sygnałów sterujących tranzystorami.  

Przy modulacji z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo [6] w przekształtniku  

5-poziomowym w każdej z faz porównuje się jeden sygnał modulujący z 4 sygnałami nośny-

mi SN1 – SN4. To powoduje, że do wysterowania trójfazowego przekształtnika 5-poziomowego 

mikrokontroler powinien mieć 24 wyjścia PWM. Taka liczba wyjść PWM z dodatkowymi 12 

wyjściami PWM dla przekształtników DC-DC powoduje, że sterowanie przekształtnika  

5-poziomowego musi się odbywać w sposób bardziej oszczędny pod względem liczby wyjść 

PWM niż sposób wyżej przedstawiony.  

Liczbę wyjść PWM potrzebnych do realizacji sterowania jednej fazy przekształtnika ka-

skadowego (rys. 6) można zmniejszyć, stosując zamiast czterech przesuniętych fazowo sy-

gnałów nośnych o częstotliwości fS = 2,5 kHz jeden sygnał nośny SN o dwukrotnie większej 

częstotliwości i dwukrotnie mniejszej wartości międzyszczytowej oraz dwa sygnały modulu-

jące SM1 i SM2 – rys. 7.  
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Rys. 6. Jedna faza przekształtnika kaskadowego 5-poziomowego: a) schemat, b) wytwarzanie sygna-

łów sterujących tranzystorami 

Fig. 6. One phase of the 5-level cascade converter: a) its schematic, b) construction of the transistor 

switching signals 
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Rys. 7. Zasada generacji sygnałów sterujących tranzystorami przekształtnika 5-poziomowego:  

a) dla przekształtnika górnego S1, S4, b) dla przekształtnika dolnego S5, S8 

Fig. 7. Construction of the transistor switching signals of 5-level converter: a) the upper H-bridge con-

verter – S1, S4 and b) bottom converter – S5, S8 

 

Użycie jednego sygnału nośnego zmniejsza liczbę potrzebnych wyjść PWM mikrokon-

trolera. Szczegóły metody zastąpienia czterech sygnałów nośnych jednym nowym i dwoma 

sygnałami modulującymi wyjaśnia się, obserwując przełączenia sygnałów sterujących S1, S4, 

S5 i S8 - rys. 6. Sygnały sterujące tranzystorami S2, S3, S6 i S7 są realizowane jako negacje sy-

gnałów S1, S4, S5 i S8, negację tych sygnałów wraz z dodaniem czasu martwego tDT wykonuje 

się poza mikrokontrolerem w układzie programowalnym.  

Każdy sygnał sterujący tranzystorami przełączany jest jeden raz na okres sygnału nośne-

go TS. Wprowadzenie jednego sygnału nośnego i dwóch sygnałów modulujących zachowuje 

tę samą liczbę przełączeń, tj. są one takie same jak w metodzie pierwotnej. Wprowadzone 

sygnały modulujące SM1 i SM2 przyjmują wartości dodatnie ze względu na mniejszą wartość 
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międzyszczytową sygnału nośnego. Sygnały modulujące SM1 i SM2 używane są do sterowania 

odpowiednio górnego i dolnego przekształtnika jednej fazy. Sygnał modulujący SM1 wytwarza 

sygnały S1 i S4, a sygnał SM2 sygnały S5 i S8. Sygnał modulujący SM1 jest wartością bez-

względną pierwotnego sygnału modulującego SM – SM1 = |SM|. Porównując sygnał SM1 z sy-

gnałem nośnym SN, uzyskuje się na wyjściu PWM mikrokontrolera sygnał oznaczany 

PWM1 = 1 dla SM1 ≥ SN i PWM1 = 0 dla SM1 < SN. Zastosowanie jednego sygnału nośnego 

powoduje, że dla sygnałów sterujących przekształtnikiem dolnym (S5 i S8) przekształca się 

sygnał modulujący do postaci SM2 = 1-|SM|. Dla tego rozwiązania wykorzystuje się drugie 

wyjście PWM mikrokontrolera oznaczane PWM2 i jest ono określone funkcją logiczną, inną 

niż sygnał PWM1. W przypadku gdy SM2 < SN, to PWM2 = 1, a gdy SM2 ≥ SN, to PWM2 = 0.  

Z uwagi na zastosowanie sygnału nośnego o dwukrotnie większej częstotliwości można 

zauważyć, że na wyjściach PWM przełączenia odbywają się w tych samych chwilach, w któ-

rych powinny się odbywać przełączenia dwóch sygnałów sterujących danego przekształtnika 

mostkowego. Przełączenia sygnałów S1 i S4, widoczne w sygnale PWM1, występują na prze-

mian. Podobna sytuacja ma miejsce dla sygnałów S5 i S8. Informację o tym, który sygnał po-

winien się przełączać w danej chwili, można uzyskać, stosując zewnętrzne układy tzw. 

dwójek liczących. Napięcia wyjściowe tych układów tr1 i tr2 (rys. 7) zmieniają się zawsze 

przy jednym ze zboczy sygnału PWM1 i PWM2.  

Na rys. 7 można zobaczyć, że sygnały sterujące tranzystorami zależą także od znaku 

pierwotnego sygnału modulującego SM. Konieczne jest zatem wytworzenie sygnału znaku g 

(a w trójfazowym przekształtniku są to sygnały gA, gB, gC). Do sterowania jednej fazy  

5-poziomowego przekształtnika kaskadowego potrzebne są w mikrokontrolerze dwa wyjścia 

PWM i jedno wyjście znaku sygnału modulującego SM – g. 

Wytworzone w mikrokontrolerze sygnały PWM1, PWM2 i g wymagają zastosowania 

układu programowalnego w celu rozkodowania ich do postaci sygnałów sterujących tranzy-

storami S1, S4, S5 i S8. Realizuje się to za pomocą odpowiednich układów kombinacyjnych 

wraz z układami dwójek liczących – rys.  8. Sygnały sterujące S1, S4, S5 i S8 będą miały różne 

układy kombinacyjne – wzór (1).  

Wygenerowane w układach kombinacyjnych pośrednie sygnały S’1, S’4, S’5 i S’8 podaje 

się następnie do układu wprowadzającego czas martwy tDT – rys. 9. Wynikiem działania każ-

dego układu wprowadzającego czas martwy są dwa sygnały zanegowane względem siebie 

z wprowadzonym czasem martwym (S1 i S2, S3 i S4, S5 i S6, S7 i S8).  
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4 1

' PWM1 PWM1

' PWM1 PWM1

S g tr
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5 2
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Rys. 8. Układ dekodujący sygnał PWM1 na 4 sygnały sterujące tranzystorami górnego przekształtnika 

fazy A S1A, S2A, S3A i S4A łącznie z wprowadzeniem czasu martwego tDT 

Fig. 8. The circuit for decoding PWM1 signal into four transistor switching signals of the upper H-

bridge converter (S1A, S2A, S3A and S4A) with the insertion of the dead time tDT  
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Rys. 9. Układ wprowadzający czas martwy tDT 

Fig. 9. The dead time tDT generator circuit  

 

Na uwagę zasługuje zastosowanie blokady sygnałów sterujących od sygnału WYŁ = 0, 

która realizowana jest za pomocą wyjściowych bramek AND. Stosowanie dodatkowego sy-

gnału do wyłączenia wszystkich sygnałów sterujących tranzystorami na poziomie układu pro-

gramowalnego jest konieczne. Wiąże się to z tym, że wyłączenie sygnałów PWM 

w mikrokontrolerze nie powoduje wyłączenia sygnałów sterujących tranzystorami. Takie wy-

łączenie może być realizowane zarówno przy celowym wyłączeniu kondycjonera, jak i przy 

awarii sygnalizowanej przez zabezpieczenia nadprądowe drajwerów tranzystorów.  

 

4.2. Układ eliminacji krótkich impulsów  

 

W przekształtnikach energoelektronicznych dużych mocy konieczne jest stosowanie eli-

minacji krótkich impulsów. Eliminacja krótkich impulsów jest związana z ograniczaniem 

strat mocy przełączania w tranzystorach. Krótkie impulsy powodują niepotrzebne dodatkowe 

straty mocy w przekształtnikach, a ich eliminacja nie powoduje znaczącego pogorszenia prze-

biegów. Inną przyczyną, dla której eliminuje się krótkie impulsy, jest stosowanie układów 

generujących czasy martwe. Poniżej przedstawiono różne przypadki nieprawidłowego gene-

rowania sygnałów, w sytuacji gdy sygnał wejściowy układu generacji czasu martwego jest 

traktowany jako krótki – rys. 10.  
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Impulsy krótsze niż czas martwy tDT (tS’1 < tDT) powinny być eliminowane z uwagi na to, 

że w sygnale zanegowanym S2 pojawia się impuls o czasie tDT-tS’1. W przypadku gdy impuls 

wejściowy jest niewiele dłuższy od czasu martwego, w sygnale niezanegowanym S1 pojawi 

się impuls o czasie trwania tS’1-tDT. Można zatem stwierdzić, że impulsy krótkie powinny być 

eliminowane wtedy, gdy ich czasy są krótsze niż 2tDT.  
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Rys. 10. Przebiegi sygnału S1 i S2, w sytuacji gdy sygnał S’1 jest impulsem krótkim 

Fig. 10. The transistor switching signals S1 i S2 when signal S’1 is short 

 

Eliminacja krótkich impulsów powodować będzie, że przerzutnik JK (rys. 8) nie przełą-

czy się tak, jak ma to miejsce w przypadku, gdy sygnał wyjściowy PWM nie jest poddany 

eliminacji krótkich impulsów. To sprawia, że sygnał na wyjściu dwójki liczącej (tr1 lub tr2) 

będzie miał przeciwny stan niż przy pracy z krótkimi impulsami. Obserwując wzory opisują-

ce funkcje logiczne sygnałów sterujących (1), można stwierdzić, że stany sygnałów S1, S4 i S5, 

S8 zostaną ze sobą zamienione. Taka zamiana stanów sygnałów sterujących nie wpłynie na 

zmianę przebiegu napięcia generowanego przez dany przekształtnik. Można zatem stwierdzić, 

że eliminacja krótkich impulsów nie będzie powodować niepoprawnej pracy układu dekodu-

jącego sygnały sterujące tranzystorami.  

 

4.3. Modulator przekształtnika DC-DC  

 

Do sterowania 6 przekształtnikami DC-DC używa się pozostałych 6 wyjść PWM mikro-

kontrolera (po jednym wyjściu PWM na każdy przekształtnik). W układzie programowalnym 

znajdują się układy negujące sygnały wyjść PWM i wprowadzające czasy martwe, zgodnie 

z zasadą zilustrowaną na rysunku 9. Podobnie jak w przypadku modulatora dla przekształtni-

ka AC-DC wszystkie sygnały sterujące wyłączane są, gdy sygnał WYŁ = 0. 
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5. WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH  

 

Poprawne działanie skonstruowanego kondycjonera laboratoryjnego zostało potwierdzo-

ne badaniami eksperymentalnymi. Na rys. 11 przedstawiono przebiegi napięcia wyjściowego 

przekształtnika 5-poziomowego i napięcia fazowego sieci zasilającej w przypadku, gdy kon-

dycjoner wytwarza napięcie o takiej samej amplitudzie podstawowej harmonicznej jak w na-

pięciu sieci zasilającej. 

 

 
 

Rys. 11. Przebieg 5-poziomowego napięcia wyjściowego przekształtnika uPA0 i sinusoidalnego napię-

cia fazowego sieci uSA 

Fig. 11. Waveforms of 5-level output voltage uPA0 and grid phase voltage uSA 

 

Pracę kondycjonera energii w jego typowych trybach przedstawia rys. 12. Typowymi za-

daniami kondycjonera są: 

 kompensacja mocy biernej (rys. 12.a), gdzie kompensowano moc bierną indukcyjną silni-

ka asynchronicznego pracującego na biegu jałowym, moc ta równa była ok. 2 kvar; 

 

a)  b) 
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 c) 

 
 

Rys. 12. Przebiegi ukazujące działanie kondycjonera przy: a) kompensacji mocy biernej, b) eliminacji 

zapadów, c) eliminacji przeciążeń; iS, uS prąd i napięcie sieci, iO, uO prąd i napięcie odbior-

nika i uSCZ1A napięcie zasobnika superkondensatorowego 

Fig. 12. Waveforms presenting PCS operation at: a) reactive power compensation, b) voltage sag elim-

ination, c) overload elimination; iS, uS grid current and voltage, iO, uO load current and volt-

age and uSCZ1A supercapacitor tank voltage 

 

 eliminacja zapadów napięcia sieci zasilającej (rys. 12.b). W przeprowadzonym badaniu 

zapad napięcia był całkowity i trwał 3,5 sekundy. Po wystąpieniu zapadu kondycjoner zo-

stawał odłączony od sieci zasilającej i dostarczał energię z zasobnika superkondensatoro-

wego do odbiornika. Po zakończeniu zapadu kondycjoner z odbiornikiem ponownie był 

przyłączony do sieci zasilającej; 

 eliminacja przeciążeń (rys. 12.c). Gdy moc odbiornika przewyższa znamionową moc sieci 

zasilającej, wówczas część prądu dostarczane jest z kondycjonera do odbiornika. W przy-

padku przedstawionym na rysunku odbiornik miał charakter rezystancyjny o mocy 3,3 

kW przed przeciążeniem i 6,6 kW w trakcie przeciążenia. Moc, przy której kondycjoner 

zaczynał eliminację przeciążenia, została celowo zmniejszona na potrzeby tych badań 

eksperymentalnych.  

 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

W niniejszym artykule opisano realizację sterownika mikroprocesorowego dla kondycjo-

nera energii z 5-poziomowym przekształtnikiem kaskadowym i zasobnikiem superkondensa-

torowym. Do budowy sterownika użyto mikrokontrolera sygnałowego dedykowanego do 

sterowania przekształtnikami 2-poziomowymi oraz układu programowalnego powiększające-

go liczbę sygnałów sterowania tranzystorami kondycjonera. W artykule przedstawiono spo-

sób powiększenia liczby sygnałów sterujących za pomocą wstępnego przygotowania 

sygnałów w mikrokontrolerze, a następnie rozkodowania tych sygnałów w układzie progra-

mowalnym. W artykule zaprezentowano również układ pomiarowy, w którym wykonuje się 
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pomiaru 26 wielkości potrzebnych do poprawnej pracy kondycjonera. Przedstawiono wyniki 

badań eksperymentalnych wykonane dla pracy kondycjonera w trzech trybach – kompensacji 

mocy biernej (także eliminacji wyższych harmonicznych), eliminacji zapadów i eliminacji 

przeciążeń. Przedstawione wyniki badań eksperymentalnych potwierdzają poprawność zbu-

dowanego sterownika mikroprocesorowego.  
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Abstract 

 

Digital signal microcontroller based control system of the power conditioning system 

with 5-level cascade converter and supercapacitor tank is presented in this paper. This paper 

focuses on the modulator and the measurement system. Because of the fact that presented 

power conditioning system consists of 36 IGBTs the modulator has unique structure. The first 

part of the modulator is realized in digital signal microcontroller TMS 320F2808 where only 

12 PWM output signals are generated. The second part is realized in programmable logic de-

vice where these 12 signals are decoded into 36 switching signals. Beside the modulator the 

measurement system is presented. It has also unique structure because of the fact that it 

measures 26 different voltages and current signals. This number of measurements is greater 

than number of ADC channels in DSC and multiplexing measurements were needed to apply. 

It was possible to implement multiplexing measurements by choosing the exact ratio of 

switching frequencies of AC-DC and DC-DC converters that were 2,5 kHz and 15 kHz re-

spectively. The paper also presents the major test results of the power conditioning system 

that confirm its proper operation. Among these tests are reactive power compensation (with 

harmonic elimination), voltage sag elimination and overload elimination.  
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