
Politechnika 

Śląska Wydział Elektryczny 
Centrum Energetyki 

Prosumenckiej 

Koszęcin, 9 listopada 2016 

Badania przekształtnika sieciowego w 
prosumenckiej mikroinfrastrukturze energetycznej 

w stanach statycznych i dynamicznych 

 
 dr inż. Jarosław Michalak 

Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju 

(EPwWZR) 

Badania finansowane ze środków NCBiR oraz NFOŚiGW w latach 2015 - 2016 w ramach programu 
GEKON, pt. „Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych”, nr umowy o 
dofinansowanie GEKON1/02/213877/31/2015 



2 

Interfejs energoelektroniczny dla PME 
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Współpraca z siecią – tryb 
on-grid (semi–off-grid): 
realizacja zadanych profili 
mocy czynnej (zasobnik,  
P = 0 semi-off grid) i mocy 
biernej, sterowanie 
odbiornikami, redukcja 
wpływu odbiorników na 
sieć dystrybucyjną 

Praca wyspowa – tryb  
off-grid: zasilanie 
odbiorników AC/DC, 
sterowanie odbiornikami, 
zarządzanie energią 
zasobnika i produkcją ze 
źródeł OZE 
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 Prototypowe przekształtniki AC/DC 
1 fazowy: 5 kVA, przekształtnik mostkowy 
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 Prototypowe przekształtniki AC/DC 
3 fazowy: 10 kVA, przekształtnik 4 gałęziowy 
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Strategia sterowania 0 (Reg. Uo) - tryb off-grid  
Wymagany jest zasobnik energii. Układ regulacji kontroluje napięcia odbiornika. 
Dzięki odpowiedniemu układowi sterowania (sprzężenia od prądów odbiornika) 
możliwa poprawna praca przy odbiorniku nieliniowym i niesymetrycznym. 

Strategie sterowania przekształtnika sieciowego PS 

Strategia sterowania 1 (Reg. P/Reg. Q/poprawa PQ)  
- tryb on-grid (semi-off-grid) z zasobnikiem energii  

Wymagany jest zasobnik energii. Przekształtnik zasobnikowy kontroluje napięcie w 
obwodzie DC, a przekształtnik sieciowy realizuje zadane moce/prądy sieci. 
Dodatkowo redukowany jest negatywny wpływ odbiorników AC na sieć. Pozwala to 
na kształtowanie profili w punkcie przyłączenia w oparciu o wolnozmienne pomiary. 

Strategia sterowania 2 (Reg. Ud/Reg. Q/poprawa PQ)  
- tryb on-grid bez zasobnika energii  

Brak zasobnika energii. Energia ze źródeł OZE musi być przekazana do odbiorników/ 
sieci. Przekształtnik sieciowy PS kontroluje napięcie obwodu pośredniczącego. 
Dodatkowo przekształtnik AC-DC realizuje zadane wartości mocy biernej. 
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Tryb off-grid - strategia sterowania 0  

Napięcia i prądy odbiorników dla trybu pracy off-grid 
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Tryb off-grid - strategia sterowania 0  

Działanie prototypu sterownika w trybie 0 
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Tryb on-grid - strategia sterowania 1  

Realizacja zadanej mocy czynnej oraz redukcja wpływu odbiorników na sieć  

Semi-off-grid 

PZAD = 0 W 

On-grid 

PZAD ≠ 0 W 
On-grid  

symetryzacja 
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Tryb on-grid - strategia sterowania 1  

Działanie prototypu sterownika w trybie 1 
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Tryb on-grid - strategia sterowania 2  

W trybie 2 moc czynna wynika z bilansu między mocą ze źródeł OZE  
i mocą odbiorników. 

Prądy 
odbiorników 

On-grid tryb 2 

symetryzacja 

Profil mocy 
biernej  
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Przełączenie: tryb on-grid – tryb off-grid 

Przejście do pracy off-grid pod obciążeniem 
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Przełączenie: tryb off-grid – tryb on-grid 

Przejście do pracy on-grid pod obciążeniem (nieliniowym) 
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Przełączenie: tryb on-grid – tryb off-grid 

Przejście do pracy off-grid z trybu semi-off-grid (P = 0) i pracy bez obciążenia 
(wykrywanie pracy wyspowej) 
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Poprawione właściwości statyczne 

WNIOSEK: Układ poprawnie realizuje zadania w stanach statycznych i dynamicznych 
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 Funkcjonalności mikroinfrastruktury PME 
Funkcja realizowana w interfejsie i sterowniku 

nadrzędnym 

Sterownik 

nadrzędny 

Konfiguracja interfejsu energoelektronicznego 

PS PZ PG(mTW) PG(PV) 

Zarządzanie zużyciem energii w  odbiornikach 

(DSM) (wymagany pomiar mocy odbiorników) 

+  

(Ster_odb) 

- - - - 

Poprawa jakości energii w punkcie 

przyłączenia(PQ) 

+ 

(Ster_odb/Zad. Q) 

+ 

(Reg. Ud/Reg. Q/ 

poprawa PQ) 

- - - 

Regulacja mocy w punkcie przyłączenia  

(tryb pracy semi-off-grid) 

+ 

(Ster_odb/ 

Zad. P i Q) 

+ 

(Reg. P/Reg. Q/ 

poprawa PQ) 

+ 

(Reg. Ud) 

-/+ 

(MPPT) 

-/+ 

(MPPT) 

Zasilanie odbiorników w pracy wyspowej (UPS) + 

(Ster_odb/Zad. Uo 

/Ogr. P. mTW/PV) 

+ 

(Reg. Uo) 

+ 

(Reg. Ud) 

-/+ 

(MPPT/Ogr.) 

-/+ 

(MPPT/Ogr.) 

Sprzęganie źródeł odnawialnych (DG) + 

(Ster_odb/Zad. Q) 

 

(Ster_odb/Ogr. P. 

mTW/PV) 

+/- 

(Reg. Ud/Reg. Q/ 

poprawa PQ) 

- Wył. 

-/+ 

-Wył. 

 

(Reg. Ud) 

+         -/+ 

(MPPT) 

 

(MPPT/Ogr.) 

+       -/+ 

(MPPT) 

 

(MPPT/Ogr.) 

Ładowanie pojazdów elektrycznych (EV) + 

(Ster_odb/Zad. Q) 

 

(Ster_odb/Ogr. P. 

mTW/PV/Reg. I PZ) 

+/- 

(Reg. Ud/Reg. Q/ 

poprawa PQ) 

- Wył. 

+ 

(CC/CV) 

 

(Reg. Ud) 

-/+ 

(MPPT) 

 

(MPPT/Ogr.) 

-/+ 

(MPPT) 

 

(MPPT/Ogr.) 

„-” – nie jest wymagany; „+” – jest wymagany; „+/-” – jest wymagany, ale bez niego funkcja może być realizowana w ograniczonym 

zakresie ; „-/+” – nie jest wymagany, ale może występować  


