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Abstract
The paper presents the results of a research project aimed at the construction of a single-phase 
inverter designed to transfer power from renewable energy sources (RES) to an electric power 
system (EPS). The research concerned the possibility of the small scale generation units based on 
voltage source inverters (VSI) use for power quality improvement in similar way as is observed in 
generation units based on synchronous generators connected directly to the grid. An overview 
of a hardware design with a control scheme description of the prototype is given in the paper. In 
the final section the simulation and experimental results of the designed inverter are presented 
and discussed.
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Introduction
The operation of a synchronous generator actually defines EPS 
parameters, in that it can be compared to a voltage source which 
helps maintain the voltage waveform shape and voltage value in 
steady and transient states. On the other hand, generation units 
using VSIs in power transfer (e.g. wind turbine supplied full-scale 
frequency changers and PV inverters) are operated with a current 
control loop to maintain the current shape and value. Therefore, 
they have to  be rather viewed by EPS operators like current 
sources. This also means that VSIs operated in EPS do not take 
part in voltage quality improvement in the same way as synchro-
nous generators do. 
It can be easily explained by a simple simulation model where the 
grid is modelled as a voltage source connected in series with the 
RL branch and the inverter as the current source. If the non-linear 
receiver connected to the grid is in close proximity to the inverter 
or at the point of common coupling PCC itself, as shown in Figure 1, 
one can observe that the PCC voltage is distorted by the receiver 
and the inverter current does not compensate for the distortion. 
As can be inferred from the results of the simulation presented in 
Figure 2, the current of the inverter is sinusoidal while its voltage 
is distorted. This implies that the voltage at the PCC is not filtered 
from the distortions produced by the rectifier (nonlinear receiver).
The case is different with standard units generating energy, such 
as synchronous generators. For the sake of simplicity, in a single 
phase diagram one can present a  synchronous generator as 
an ideal voltage source connected in series with the RL branch 

(Fig. 3). In this case, the energy source (synchronous generator) 
provides the system with distorted current, which compensates 
distortions over the PCC voltage. Fig. 4 presents the plots corre-
sponding to Fig. 2 values. The parameters of the model remained 
unchanged, whereas the voltage source of the proper RMS value 
and phase replaced the current source. It can be clearly seen that 
the voltage waveform at the PCC is less distorted than the PCC 
voltage from Fig. 2. Obviously, the flow of the deformed current 
through the generator causes higher power losses in the gener-
ator itself. Nonetheless, the distortions in the grid current are 
lowered and, therefore, the losses observed are reduced.

Fig. 1. Simplified simulation model of inverter operation in current 
control mode
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The main aim of the research conducted was to build a single-
phase inverter, whose equivalent circuit would be comparable 
to the equivalent circuit of the synchronous generator (presented 
in Fig. 5). 

Yet, in order to construct a VSI carrying similar parameters to the 
ones found in a  synchronous machine, a  new control strategy 
had to  be developed. One of the research objectives was also 
to  design hardware which would allow the system to  operate 
at high efficiency as well as to enable fast and accurate control 
of voltage and current. Only by combining these features can 
an unstable, renewable energy source-based system contribute 
to the improvement of electric power quality.

Project background
The inverter described in the paper was designed to  transfer 
power from multiple possible arrangements of renewable 
energy based generation units including hybrid systems. Two 
examples of these arrangements with the use of the invented 
inverter are given in Fig. 6 and 7. In both figures converters with 
galvanic separation are indicated with transformer sign. The 
galvanic separation is required as a mean of protection against 
electric shock [1]. 
In the hybrid unit (Figure 6) the inverter has to be operated also as 
a rectifier to reduce the cost of the converter by removing the addi-
tional rectifier (dashed line) which was already presented in [2]. 
The possible power flow directions are indicated by blue arrows.
In a wind turbine arrangement (Figure 7) the inverter has to be 
operated with variable output power. Nonetheless, the inverter 
is still able to support the power system with current flow which 
will eventually take part in distortion compensation.

Developed control scheme background
To allow the grid-tie inverter to  be seen by the electric power 
system as a device with similar features to those of the synchro-
nous generator’s, the use of the inverter-output-voltage (instead 
of current) control-loop as a final stage of the inverter has been 
proposed. In such an arrangement, the cooperation between the 
inverter and the grid can be simplified to the circuit presented in 
Figure 8 (a), containing two ideal voltage sources (representing 
the PCC voltage and the inverter voltage) connected by equiva-
lent inverter filter impedance. 
Based on Kirchoff’s second law one can calculate that the differ-
ence between the PCC voltage VPCC and the inverter output 

Fig. 2. Results of the model simulation from Figure 1 (Vpcc – the PCC voltage, Iinv – inverter current, Irec – rectifier current, Igrid – grid current)

Fig. 3. Simplified simulation model of the synchronous generator coop-
eration with the grid
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Fig. 4. Simulation results of the model from Figure 3 (Vpcc – the PCC voltage, Iinv – synchronous generator current, Irec – rectifier current,  
Igrid – grid current)

voltage Vinv lies in the inverter-impedance voltage drop VZ, 
described by (1).

 (1)

Provided the inverter impedance is purely inductive in character, 
the impedance voltage-drop vector produces perpendicular 
lagging current vector Iinv. The module of this vector can be 
calculated by (2).

 (2)

To make the inverter current vector perpendicular to  the grid 
voltage (to provide the system with active power only), a certain 
phase angle δ between VPCC and Vinv and a  certain Vinv vector 
module have to  be produced by the inverter for a  given VPCC 

Fig. 5. Simplified equivalent circuit of the synchronous generator

Fig. 6. Concept for hybrid PV-battery unit arrangement
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vector as presented in Figure 8 (b). If also the resistive compo-
nent of the inverter filter impedance is taken into consideration, 
Vinv has to have a different module and phase (see Fig. 8(c)) in 
order to have the same current flow as in the example in Fig. 8 
(b). 
A standard control strategy for this kind of arrangement would 
be based on the PLL-algorithm yielding a  base sinusoidal 
waveform. This function can be amplified and phase-displaced 
to give a different Vinv vector and, as a result, different inverter-
filter voltage-drop vectors VZ. Therefore, both the current flow 
and the active and reactive power flow can be controlled. One 
might expect that in order to  change only the active power, 
it is enough to change phase-displacement δ. This is not true. 
If, for example, for the system operated as in Fig. 9 (a) the 
control had to change the amount of active power transferred 
to the grid, the first course of action would be to change the 
phase displacement angle δ to δ’, as depicted in Fig. 9 (b). As 
a result, not only the active power, but also the reactive power 
is changed. Therefore, this type of control is not decoupled, as 

the two controlled parameters (δ and Vinv) have to be changed. 
(see Fig. 9 (c)). A  similar situation takes place if the reactive 
power flow needs to be changed. The basic idea in this case is 
to change the vector’s length.

If the control scheme parameters are not decoupled, the stabi-
lization of the set parameters becomes significantly more diffi-
cult. In the case of single-phase grid-tie inverter power flow 
control, the change of one of the controlled parameters affects 
the other parts of the controller, thus forcing them to  adapt 
to  new conditions. Furthermore, it is problematic to  build 
a  controller focused on one error only and controlling two 
outputs, controlled in turn by another controller. Hence, control 
decoupling methods for this type of inverters are developed.
There are multiple solutions of power-control decoupling 
described in scientific papers. The majority of them, however, 
focuses on the control strategy involving the current-control 
loop as the final stage of the controller output [3–5] and cannot 
be easily transformed to  inverters operated with voltage 
control loop. The error of the phase displacement angle δ of 
the inverter was not very important when the inverter was 
operated with a current control loop, in that this error causes 
only change in active and reactive power balance (apparent 
power remains constant). In the case of a voltage control loop 
in the last stage of the controller and error of the phase displa-
cement angle δ will lead to  significant changes in apparent 
power flow. Therefore, to  make the proposed inverter stable 
in steady state conditions and fast responding in EPS transient 
states a new decoupled control scheme was developed.

Fig. 7. Full-scale frequency converter topology based on the designed 
grid-tie inverter used for wind-turbine power conversion

Fig. 8. Equivalent circuit of the inverter cooperation with the grid (a), the example voltage and current vectors for: purely inductive inverter imped-
ance (b), inductive and resistive grid impedance (c)

Fig. 9. Active-power flow change in the vector representation 

Ł. Rosłaniec | Acta Energetica 1/26 (2016) | 137–145



141

Developed inverter hardware and control 
scheme
The hardware of the developed inverter is a standard topology 
used in multiple research projects but also in industrial designs 
[6–8]. It was to prove that currently used devices do not require 
special hardware design to  be operated in a similar way to 
a  synchronous generator. Only small changes in parameters 
values of the filters are required to  allow stable operation. In 
detail especially inductive part of the filter has to be higher than 
in standard inverters. Nonetheless, topology of the inverter 
remains the same.
It was proposed that instead of using the phase locked loop (PLL) 
for synchronization (in control system) an appropriate filter will 
be used. The single-phase PLL implementation is always fitted 
with a  filter, so it is already incorporated in the system and is 
used for primary control vector generation, which can be seen 
as a representation of the Vd vector in the synchronous-reference 
dq-frame-based method. The chosen filtering method should 
display a number of features, allowing one to achieve good overall 
parameters of the control system, the most important of which 
include: no phase displacement at fundamental frequency, no 
suppression of the fundamental frequency signal, high suppres-
sion of higher harmonics, very low phase displacement and low 
signal dampening over the frequency range allowed in the elec-
tric power system. High suppression is expected already for the 
3rd harmonic. The 2nd harmonic is not crucial due to the fact that 
the majority of the distortions present in the power system affect 
both halves of the voltage at the same way. In other words, the 
distortions are symmetrical. 
The tuning of the filter for the fundamental frequency does not 
pose any problems. Thus, the lack of suppression and phase 
displacement for the base frequency can be easily realized. 
However, the fulfilment of the remaining conditions is somewhat 
more complicated. The achievement of both the high suppres-
sion factor for the higher harmonics and the low phase displace-
ment is contradictory to  a  given filter type. Therefore, a  trade-
off has to be found between these two parameters of the filter. 
Nonetheless, it was achieved thanks to  simple second-order 
band-pass filters given in (3). 

 (3)

Since the grid-voltage frequency in the electric power system 
can deviate from the norm, it is important that the filter output 
signal does not have a  significant error in comparison to  the 
frequency equal to  the rated one, which was already achieved 
for the mentioned filter.
The filter output signal is the basis for control scheme devel-
opment. Moreover, the proposed control strategy assumes the 
derivation to  generate a  vector which is perpendicular to  the 
filtered grid voltage. The vector, combined with the filtered grid 
voltage, offers an opportunity to  control inverter filter voltage 
drop VF. Both vectors (filtered VF and derived VD) can be properly 
scaled and added up to produce a reference vector which can be 
further used for the inverter voltage generation. Practically, the 
control scheme is based on the filtered vector VF. The vector is 

then added up to two vectors kDVD and kFVF, achieved through 
multiplication of the filtered grid-voltage vector VD and the 
derived voltage vector VF (see (2)). Adding up the vectors results 
in the inverter reference voltage vector, changed in the inverter 
to the real voltage vector. The values of the kD and kF coefficients 
are changed by the active power and reactive power controllers 
respectively. 

 (4)

The addition of vectors kDVD and kFVF can be seen as a  direct 
control of the inverter filter impedance voltage drop (3). Hence, it 
is proposed that the developed control strategy be called: 

Direct inverter filter-impedance  
voltage-drop control scheme

 (5)

The result of such a  control circuit arrangement is full decou-
pling of the active and reactive power flow. If the filter resistance 
is neglected and the VF vector is perfectly tuned with the VPCC 
vector, vector kDVD will be responsible only for the Iinv-d current 
flow. Similarily, kFVF is responsible only for the Iinv-q flow (see 
Figure 10 (a)). These current vectors correspond to the active and 
reactive power components. As can be seen in the example of the 
reactive power flow change given in Figure 10 (b), the increase of 
the coefficient the kF value to the k’F value results in the change of 
the inverter voltage vector to the value V’inv, which in turn causes 
the voltage drop value to change to V’Z. Such a change affects 
the current flow so that only the reactive power component of 
the current is adjusted from the Iinv-q value to a higher value I’inv-q. 
(the state presented in Figure 10 (a)). A similar situation (given in 
Figure 10 (c)) can be observed in the case when coefficient kD is 
increased to the k”D value resulting in the increase of I”inv-d, being 
the active power component of the current. 

The block diagram of the full control-system arrangement is 
shown in Figure 11. Inside the system, VPCC voltage is filtered. 
Then, as a VF signal, it is transferred to the derivation block, the 
multiplier and the adder. The controllers of the active and reac-
tive power responsible for maintaining the Ps and Qs set power 
values respectively at the inverter output employ simple-struc-
ture PI controllers. The proposed methods of Pm and Qm power 
measurement calculations will be given in the next chapter. The 
operation of power controllers results in the generation of the kD 
and kF factors, which are used to calculate kDVD and kFVF. These 
two signals, along with the VF vector are added up to achieve the 
resulting Vinv signal being the reference signal for the inverter’s 
voltage generation. 

Simulation tests
At the beginning the response to the demanded power changes 
was prepared and tested in PSIM. The reaction for both active 
and reactive power changes were tested and the results of step 
changes of the generated power can be seen in Fig. 12.
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To test if the system is capable of distortion compensation, the 
grid voltage has been deformed, first, with the third, next, with 
the sixth harmonic. The harmonic voltage value in both cases 
was equal to 2% of the fundamental harmonic. The results of 
the test are presented Figure 13 and Figure 14 respectively. The 
attenuation of the 3rd harmonic achieved a 20% level and the 
6th harmonic a 19% one at the simulated conditions.

Experimental results
To conduct experimental validation of the proposed control 
system a model of single-phase inverter has been constructed. 
The basis for the inverter is its motherboard, the photograph of 
which is presented in Figure 15. The board has six main circuits: 
1 – DC filter and DC measurement, 2 – transistors with drivers, 
3 – output-filter capacitors and the current measurement,  
4 – output switches with pre-charge circuit, 5 – output-voltage 

Fig. 10. Vector representation of the proposed control scheme: (a) vectors for a purely inductive filter, (b) vectors for the increased reactive power 
flow, (c) vectors for the increased active power flow

Fig. 11. Block diagram of the designed control system with the voltage controller

Fig. 12. The response to active and reactive power changes seen in the inverter output current
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measurement and the measured signals conditioning units, 
which along with additional active filters form signals, 6 – RS-232 
communication port. In the middle of the mother board a eZdsp 
f2812 rapid prototyping board from Spectrum Digital with Texas 
Instruments TMS320F2812 DSP was placed, which is the main 
control unit for the inverter. In figure 16 experimental setup 
during test was presented.
Fig. 17 and 18 present waveforms observed during the power 
demand steps. In the first case the active power flow was 
doubled from 1200 W  level. There was no reactive power flow 
observed. Even though the output active power was higher 
than the designed system it was able to  stabilize the value of 
power flow. While internal parameters of the controller were read 
during the test, they indicated that the reactive power controller 
value hardly changed. Thus, it might be noted that the above-
mentioned decoupling of the control system parts was achieved. 

In the second case, the reactive power flow was doubled and also 
a steady operation was observed after a short time. In this case 
one might also notice that the shape of the current changed. This 
is due to the fact that the phase angle of the current had to change 
and, therefore, the higher harmonics compensating for the grid 
distortions changed their position compared to the fundamental 
harmonic. It also proves that the control scheme prepared for the 
inverter is capable of improving voltage waveform.

Conclusions
The research conducted and presented in this paper shows that 
standard, commonly used power electronic converters working 
with unstable renewable energy sources can take part in power 
quality improvement. If the grid-tie inverter is equipped with 
a proper control scheme, it can improve the voltage waveform 
at the PCC. The presented control scheme might be also evolved 

Fig. 13. 3rd harmonic grid-voltage distortion compensation (Iinv – inverter current, Vgrid – grid voltage, VPCC – PCC voltage)

Fig. 14.  6th harmonic grid-voltage distortion compensation (Iinv – inverter current, Vgrid – grid voltage, VPCC – PCC voltage)
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for three phase VSI systems, and therefore implemented into 
high power energy conversion systems. The three phase VSIs can 
positively affect also the voltage unbalance, which is not possible 
on single phase systems [9, 10]. Further information about the 
conducted research project can be found in [11].
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Wykorzystanie falowników małych mocy  
współpracujących ze źródłami odnawialnymi  
do poprawy jakości napięcia w systemie dystrybucyjnym

Autor
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Słowa kluczowe
małe jednostki generacyjne, falowniki napięcia, generacja rozproszona, jakość energii elektrycznej

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu opracowanie 1-fazowego falownika zaprojektowanego do przeka-
zywania energii z odnawialnego źródła energii (OZE) do systemu elektroenergetycznego (SEE). Autor skoncentrował badania 
na możliwości użycia mikroźródeł bazujących na falownikach napięcia do poprawy jakości energii elektrycznej w podobny sposób, 
jak obserwuje się to w układach wytwórczych bazujących na generatorach synchronicznych przyłączonych bezpośrednio do sieci. 
Artykuł zawiera ponadto opis sposobu projektowania prototypu falownika oraz jego systemu sterowania. W ostatniej części 
zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaprojektowanego falownika. 

Wprowadzenie
Praca generatorów synchronicznych w zasa-
dzie definiuje parametry SEE, ponieważ 
generator ten może być porównany 
do  źródła napięciowego, które pomaga 
w  utrzymaniu kształtu krzywej napięcia 
oraz jego wartości w  stanach statycznych 
i  dynamicznych. Z  drugiej strony, rozpa-
trując falowniki napięcia wykorzystywane 
w  jednostkach generacyjnych, z  punktu 
widzenia SEE są one widziane jak źródło 
prądowe, ponieważ mają sprzężenie zwrotne 
prądowe, które utrzymuje wartość i sinuso-
idalny kształt prądu niezależnie od wartości 
i kształtu napięcia w sieci. Oznacza to także, 
że  falowniki nie wpływają na  poprawę 
jakości napięcia w sieci, a  jedynie pracują 
tak, aby tej jakości nie pogarszać.
Można to łatwo wytłumaczyć na podstawie 
prostego modelu symulacyjnego, w którym 
sieć jest zamodelowana jako źródło napię-
ciowe połączone szeregowo z  elementem 
RL, a  falownik jako źródło prądowe. Przy 
podłączeniu odbiornika nieliniowego 
do sieci w okolicy falownika, jak pokazano 
na rys. 1, napięcie w punkcie przyłączenia 
jest odkształcone, a falownik nie jest w stanie 
skompensować tego odkształcenia. Jest 
to spowodowane tym, że falownik pomimo 
obecności odkształceń krzywej napięcia 
utrzymuje sinusoidalny prąd oddawany, jak 
zaprezentowano to na rys. 2. To powoduje, 
że napięcie sieci nie jest filtrowane z obec-
ności wyższych harmonicznych.

Sytuacja przedstawia się inaczej, jeśli rozważy 
się standardowe układy wytwórcze bazu-
jące na  przykład na  generatorze synchro-
nicznym. Aby uprościć sytuację, rozważono 
tu układ 1-fazowy, w którym przedstawiono 
generator jako źródło napięciowe połą-
czone w  szereg z  elementem RL (rys. 3). 
W tym przypadku źródło energii (generator 
synchroniczny) zasila SEE prądem odkształ-
conym, co pozwala kompensować obecne 
w napięciu odkształcenia. Na rys. 4 zapre-
zentowano przebiegi adekwatne do  tych 
z  rys. 2. Parametry modelu pozostały 
niezmienione, jedynie źródło napięciowe 
o odpowiedniej wartości skutecznej i prze-
sunięciu fazowym zastąpiło źródło prądowe. 

PL

This is a supporting translation of the original text published in this issue of “Acta Energetica” on pages 137–145. When referring to the article please refer to the original text.

Rys. 1. Uproszczony model falownika ze sprzężeniem zwrotnym prądowym

Rys. 2. Wyniki badań modelu symulacyjnego z rys. 1 (VPCC – napięcie w punkcie przyłączenia, Iinv – prąd falownika, 
Irec – prąd prostownika, Igrid – prąd sieci)
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Symulacja pozwala zauważyć, że  napięcie 
w  punkcie przyłączenia jest mniej znie-
kształcone niż napięcie zaprezentowane 
na  rys. 2. Oczywiście, przepływ prądu 
odkształconego przez generator powoduje 
większe straty w  generatorze, ale jedno-
cześnie pozwala zmniejszyć straty obecne 
w sieci przesyłowej. 

Głównym celem projektu badawczego było 
skonstruowanie falownika 1-fazowego, 

którego schemat zastępczy w  stanie usta-
lonym przypominałby schemat zastępczy 
generatora synchronicznego (zaprezento-
wany na rys. 5). 

W  celu skonstruowania falownika posia-
dającego podobne cechy do  generatora 
synchronicznego musiała zostać zapropo-
nowana kompletnie nowa struktura układu 
sterowania. Ponadto omawiany projekt 
badawczy wymagał skonstruowania obwodu 

mocy falownika, który posiadałby możli-
wość szybkiej i dokładnej regulacji napięcia 
i prądu. Tylko przy wykorzystaniu tych cech 
możliwe jest wykorzystanie niestabilnych 
z natury źródeł odnawialnych do poprawy 
jakości energii w sieci elektrycznej.

Podstawa projektu
Opisywany w artykule falownik został zapro-
jektowany, aby przekazywać energię z kilku 
możliwych zestawów układów wytwór-
czych bazujących na odnawialnych źródłach 
energii, włączając w to układy hybrydowe. 
Dwa przykładowe układy zostały zaprezen-
towane na  rys. 6. oraz rys. 7. W  obydwu 
przypadkach przekształtniki zapewniające 
separację galwaniczną dodatkowo zostały 
oznaczone małym symbolem transforma-
tora. Separacja galwaniczna jest stosowana 
w celu zapewnienia ochrony przeciwporaże-
niowej [1]. 
W układzie hybrydowym z rys. 6 falownik 
musi posiadać możliwość pracy dwukierun-
kowej, dzięki czemu eliminuje się koniecz-
ność stosowania dodatkowego prostownika 
oznaczonego linią przerywaną (zaprezento-
wanego w [2]). Możliwe kierunki przepływu 
energii są oznaczone niebieskimi strzałkami. 

W przypadku układu wytwórczego wyko-
rzystującego turbinę wiatrową falownik 
oddaje do  sieci moc czynną, której 
wartość nieustannie się zmienia. Pomimo 
to falownik może przekazywać do sieci prąd, 
który będzie pomagał w kompensacji mocy 
odkształcenia.

Podstawa do opracowania 
zaproponowanego układu sterowania
Aby umożliwić pracę falownika zbliżoną 
swoimi parametrami do  pracy genera-
tora synchronicznego, zostało zapropono-
wane, aby wykorzystać sprzężenie zwrotne 
pochodzące od  pomiaru napięcia falow-
nika zamiast standardowo używanego 
sprzężenia od pomiaru prądu oddawanego 
do  sieci. W  takim przypadku współpraca 
falownika z siecią może zostać uproszczona 
do schematu zastępczego zaprezentowanego 
na rys. 8a, zawierającego dwa idealne źródła 
napięcia (odpowiadające napięciu sieci 
w punkcie przyłączenia oraz napięciu falow-
nika) połączone przez zastępczą impedancję 
filtra falownika.

Bazując na drugim prawie Kirchoffa, można 
obliczyć, że  różnica napięć pomiędzy 
punktem przyłączenia VPCC a falownikiem 
Vinv odkłada się na impedancji filtra falow-
nika VZ, opisano to wzorem (1).

Rys. 3. Uproszczony model symulacyjny współpracy generatora synchronicznego z siecią elektroenergetyczną

Rys. 4. Wyniki symulacyjne z modelu przedstawionego na rys. 3 (VPCC – napięcie w punkcie przyłączenia, Iinv – prąd 
falownika, Irec – prąd prostownika, Igrid – prąd sieci)

Rys. 5. Uproszczony schemat zastępczy generatora synchronicznego w stanie ustalonym

Rys. 6. Koncepcja układu hybrydowego ogniwa 
słoneczne – akumulator
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 (1)

Zakładając, że  impedancja falownika jest 
czysto indukcyjna, spadek napięcia na niej 
będzie skutkował przepływem prądu opóź-
nionego o 90 stopni Iinv. Moduł tego prądu 
może zostać obliczony przy użyciu (2).

 (2)

Chcąc sprawić, żeby wektor prądu był 
równoległy do napięcia sieci (aby zapewnić 
przepływ jedynie mocy czynnej), pewne 
przesunięcie fazowe δ pomiędzy VPCC 
a Vinv oraz odpowiednia relacja pomiędzy 
modułami tych wektorów musi być zapew-
niona przez falownik dla ustalonego VPCC, 
co zaprezentowano na  rys. 8b. Jeśli także 
rezystancja filtra będzie wzięta pod uwagę, 
to Vinv musi przyjąć inny kąt oraz wartość 
(patrz rys. 8c), aby zapewnić ten sam prze-
pływ prądu jak dla przypadku z rysunku 8b.
Standardowa strategia sterowania falownika 
w takim przypadku bazowałaby na wyko-
rzystaniu pętli synchronizacji fazy PLL, co 
prowadzi do  wyznaczenia referencyjnej 
funkcji sinusoidalnej. Funkcja ta może 
następnie być skalowana i  przesuwana 
w fazie w celu wyznaczenia wartości refe-
rencyjnej dla wektora Vinv. Dlatego prąd 
bierny i czynny może być sterowany. Można 
by się spodziewać, że aby zmienić jedynie 
przepływ mocy czynnej, należy zmienić 

przesunięcie fazowe pomiędzy napięciami δ. 
Jest to  jednak stwierdzenie nieprawdziwe. 
Jeśli dla przykładu system sterowany jak 
na  rys. 9a musi zmienić wartość mocy 
czynnej oddawanej do sieci, nie wystarczy 
zmiana konta z  δ do  δ’, jak to  pokazano 
na rys. 9b. Spowodowałoby to w rezultacie 
nie tylko zmianę mocy czynnej, ale także 
biernej. Tak zbudowany system stero-
wania nie jest odsprzężony, ponieważ żeby 
zmienić oddawaną moc czynną, należy 
regulować dwa parametry jednocześnie 
(δ i Vinv – rys. 9c), a co więcej – parametry te 
mają wpływ na zmianę także mocy biernej. 
Ma to związek z tym, że w przypadku regu-
lacji mocy biernej nie wystarczy zmienić 
jedynie wartości Vinv, jak mogłoby się 
to wydawać.

Jeśli układy sterowania mocą czynną i bierną 
nie są odsprzężone, to stabilizacja parame-
trów falownika staje się znacznie utrud-
niona. Zmiana dwóch parametrów jedno-
cześnie, podczas zmiany jedynie zadawanej 
mocy czynnej, zmusza regulator odpowia-
dający za utrzymanie wartości mocy biernej, 
aby także się zaadaptował do  nowych 
warunków. W związku z tym poszukiwane 
są metody odsprzęgania regulatorów mocy 
czynnej i biernej.
Istnieje wiele przykładów możliwych 
układów sterowania z odsprzężonymi regu-
latorami mocy czynnej i biernej. Niemniej 
jednak większość z nich skupia się na stero-
waniu falownikiem przy wykorzystaniu 

prądowego sprzężenia zwrotnego [3–5] i nie 
nadaje się do łatwej implementacji w falow-
niku ze  sprzężeniem napięciowym. Błąd 
w wyznaczeniu kąta przesunięcia fazowego 
δ w  przypadku falowników ze  sprzęże-
niem prądowym powoduje jedynie zmianę 
udziału mocy czynnej i biernej, natomiast 
moc pozorna zostanie praktycznie niezmie-
niona. Błąd taki w  przypadku falownika 
ze  sprzężeniem napięciowym spowodo-
wałby znaczną zmianę wartości mocy 
pozornej oddawanej do sieci. Dlatego, aby 
umożliwić stabilną pracę proponowanego 
falownika w  stanach ustalonych i  szybką 
odpowiedź na stany przejściowe, zapropo-
nowano nową strukturę sterowania posiada-
jącą cechę odprzężenia torów regulacji mocy 
czynnej i biernej.

Opracowana konstrukcja falownika i jej 
układ
Obwód mocy opracowanego falownika 
został wykonany jako standardowa topologia 
używana w wielu projektach badawczych, ale 
także w falownikach stosowanych w prze-
myśle [6–8]. Miało to na celu udowodnienie, 
że  także standardowe obecnie stosowane 
topologie falowników mogą być użytkowane 
w sposób przypominający zachowanie gene-
ratorów synchronicznych. Jedyną zmianą 
obwodu mocy jest konieczność zwiększenia 
wyjściowego członu obwodu mocy. 
Zaproponowano, aby zamiast użycia stan-
dardowego rozwiązania układu sterowania 
wykorzystującego pętlę synchronizacji fazy 
(PLL) wykorzystać odpowiednio zaprojek-
towany filtr do wyznaczenia sygnału będą-
cego podstawą do  wyznaczenia wartości 
referencyjnej dla napięcia falownika. 
Standardowo 1-fazowe układy PLL i tak są 
wyposażone w filtr, który służy do wypro-
wadzenia wektora sygnału referencyjnego. 
Projektowany na  potrzeby opracowanego 
układu regulacji filtr powinien posiadać 
wiele cech pozwalających uzyskać pożądane 
parametry układu sterowania, wśród których 
najważniejsze to: brak przesunięcia fazo-
wego oraz brak tłumienia sygnału na często-
tliwości podstawowej (50 Hz), wysokie 
tłumienie odkształceń sygnału, niskie prze-
sunięcie fazowe i  tłumienie w  przypadku 
odchyleń częstotliwości od 50 Hz w zakresie 
dopuszczalnym przez normy dotyczące 
jakości energii elektrycznej. Wysoki współ-
czynnik tłumienia oczekiwany jest dla trze-
ciej harmonicznej. Związane jest to z tym, 
że harmoniczna drugiego rzędu jest spoty-
kana w  systemie elektroenergetycznym 
rzadko, ponieważ większość odkształceń 
krzywej napięcia symetrycznie wpływa 
na obydwie połówki kształtu napięcia sieci. 
Innymi słowy odkształcenia są symetryczne 
względem osi czasu.
Ustawienie filtra na częstotliwość sieciową 
nie nastręcza żadnych problemów, ponieważ 
brak przesunięcia fazowego dla częstotli-
wości podstawowej może być łatwo zreali-
zowany za pomocą wielu filtrów pasmowo 
przepustowych. Jednak spełnienie pozo-
stałych warunków jest już nieco bardziej 
skomplikowane. Osiągnięcie wysokiego 
tłumienia odkształceń oraz małego prze-
sunięcia fazowego dla częstotliwości zbli-
żonych do  częstotliwości podstawowej 
wzajemnie się wyklucza. Konieczne jest 
więc poszukiwanie kompromisu. Jak się 
okazało, otrzymanie zadowalających para-
metrów było możliwe już dla filtra pasmowo 

Rys. 7. Pełnomocowy przemiennik częstotliwości wykorzystujących opracowany falownik sieciowy do przekazywania 
energii z małej turbiny wiatrowej

Rys. 8. Schemat zastępczy połączenia falownika z siecią elektryczną (a), przykładowe wektory napięcia i prądu dla 
czysto indukcyjnej impedancji falownika (b) oraz dla rezystancyjno-indukcyjnej impedancji filtra (c)

Rys. 9. Reprezentacja zmian mocy czynnej w formie wektorów 
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przepustowego drugiego rzędu o transfor-
macie (3).

 (3)

Wyjściowy sygnał tego filtra VF jest podstawą 
do  dalszej regulacji napięcia falownika. 
W układzie sterowania zastosowano dodat-
kowo różniczkowanie tego sygnału odfiltro-
wanego, dzięki czemu uzyskuje się sygnał 
przesunięty w fazie o 90 stopni względem 
napięcia sieci VD. Ten sygnał w połączeniu 
z  sygnałem pochodzącym z  filtra stanowi 
podstawę do  wyznaczenia wartości refe-
rencyjnej napięcia dla falownika, ponieważ 
ich suma po odpowiednim przeskalowaniu 
pozwoli uzyskać napięcie falownika o odpo-
wiedniej wartości oraz o  odpowiednim 
przesunięciu fazowym względem napięcia 
sieci, aby uzyskać zamierzony przepływ 
mocy czynnej i biernej, a  co za tym idzie 
pozwala także na regulację spadku napięcia 
na filtrze falownika VZ. W praktyce układ 
sterowania opiera się na wektorze VF, który 
sumuje się z wektorami kDVD i kFVF, otrzy-
manymi przez skalowanie odpowiednich 
sygnałów (4). Suma tych trzech wektorów 
stanowi wektor referencyjny dla wektora 
napięcia falownika Vinv. Współczynniki kD 
i kF służą odpowiednio do regulacji mocy 
czynnej oraz biernej. 

 (4)

Sumowanie wektorów kDVD i  kFVF może 
być przedstawione jako bezpośrednie stero-
wanie spadkiem napięcia na  impedancji 
filtra (5). Dlatego zaproponowano, aby 
opracowany układ sterowania nazywał się: 
bezpośrednie sterowanie spadkiem napięcia 
na impedancji filtra falownika.

  (5)

Wynikiem takiego zaprojektowania układu 
sterowania jest to, że  układy sterowania 
mocą czynną oraz mocą bierną są odsprzę-
żone, gdy rezystancja filtra jest pomijalnie 
mała. Jeśli wektor VF jest idealnie w  fazie 
z wektorem napięcia sieci VPCC, to wektor 
kDVD będzie odpowiedzialny jedynie za 
przepływ prądu Iinv-d, czyli składowej 
czynnej. Podobnie wektor kFVF jest odpo-
wiedzialny jedynie za sterowanie prądem 
biernym Iinv-q (rys. 10a). Jak to  zostało 
pokazane na przykładzie z rys. 10b, zwięk-
szenie współczynnika kF do  wartości k’F 
skutkuje zmianą wartości napięcia falow-
nika do wartości V’inv, co powoduje zmianę 
spadku napięcia na filtrze do wartości V’Z. 
Taka zmiana skutkuje zmianą przepływu 
prądu w taki sposób, że jedynie bierna skła-
dowa prądu ulega zmianie z wartości Iinv-q 
do  wartości I’inv-q. Podobna sytuacja ma 
miejsce dla zmiany wartości współczyn-
nika kD do wartości większej k”D (rys. 1°C). 
Skutkuje to  wzrostem składowej czynnej 
prądu do wartości I”inv-d.
Schemat blokowy tak opracowanego 
systemu sterowania zaprezentowano 
na rys. 11. W tym systemie napięcie VPCC 
jest filtrowane. Następnie jako sygnał VF 
przesyłane jest dalej do bloku różniczkują-
cego, mnożnika oraz sumatora. Regulatory 
mocy czynnej i biernej odpowiedzialne są za 
utrzymanie pożądanych wartości na wyjściu 

Ps i Qs przy wykorzystaniu prostych regu-
latorów PI. Ważnym aspektem w  pracy 
regulatora jest zapewnienie poprawnych 
pomiarów mocy czynnej Pm oraz biernej 
Qm. Działanie regulatorów mocy pozwala 
na wyznaczenie wartości współczynników 
kD oraz kF, a co za tym idzie wektorów kDVD 
i kFVF. Te dwa wektory zostają zsumowane 
razem z VF, co w rezultacie wyznacza wektor 
referencyjny dla napięcia falownika Vinv, 
który wykorzystywany jest do  generacji 
właściwego napięcia falownika. 

Wyniki symulacyjne
W początkowej fazie badań symulacyjnych 
sprawdzono odpowiedź układu regulacji 
na zmianę wartości zadanych mocy wyjścio-
wych. Reakcja na  zmianę zadanej mocy 
czynnej i  biernej przedstawiona została 
na rys. 12.

W  celu sprawdzenia, czy opracowany 
układ falownika jest w  stanie kompen-
sować wyższe harmoniczne, odkształcono 
napięcie sieci najpierw trzecią, a następnie 
szóstą harmoniczną. W obydwu przypad-
kach odkształcenie wynosiło 2% składowej 
podstawowej. Wyniki badań przedstawiono 
kolejno na rys. 13 i 14. Tłumienie trzeciej 
harmonicznej wyniosło 20%, natomiast 
szóstej 19% w symulowanych warunkach.

Wyniki eksperymentalne prototypu 
falownika
W  celu przeprowadzenia badań ekspe-
rymentalnych zaproponowanego układu 
sterowania skonstruowano falownik 
1-fazowy. Podstawą do  skonstruowania 
falownika jest jego płyta główna zaprezen-
towana na fot. 1. Główne człony tej płyty to:  
1 – filtr DC oraz pomiary DC, 2 – tranzystory 

Rys. 10. Wektory prądów i napięć: (a) stan początkowy, (b) wzrost przepływu mocy biernej, (c) wzrost przepływu 
mocy czynnej

Rys. 11. Schemat blokowy zaprojektowanej struktury układu regulacji

Rys. 12. Przebieg prądu falownika podczas zmian wartości zadanych mocy czynnej i biernej
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z układami sterowania bramek, 3 – konden-
satory filtra wyjściowego i  pomiary wiel-
kości po stronie AC, 4 – łączniki wyjściowe 
oraz obwód wstępnego ładowania 

kondensatorów, 5 – pomiar napięcia wyjścio-
wego oraz obudowy dopasowujące sygnały 
pomiarowe, 6 – tor komunikacyjny RS-232. 
W  środku płyty głównej umieszczono 

płytę eZdsp f2812 do szybkiego prototypo-
wania, która posłużyła do  implementacji 
procesora sygnałowego Texas Instruments 
TMS320F2812 DSP do sterowania układem. 
Na fot. 1 zaprezentowano wygląd płyty 
głównej falownika, natomiast na fot. 2 zapre-
zentowano wygląd stanowiska laboratoryj-
nego podczas badań.

Na rys. 15 i  16 zaprezentowano zrzuty 
ekranu oscyloskopu podczas badań. 
W  pierwszym przypadku dokonano 
dwukrotnego zwiększenia mocy czynnej 
z  poziomu 1200  W. Nie zaobserwowano 
przepływu mocy biernej podczas tego 
badania. Wewnętrzne parametry układu 
sterowania mocą bierną praktycznie nie 
uległy zmianie. To pozwala wywnioskować, 
że  zamierzone odsprzęgnięcie układów 
sterowania mocą czynną i  bierną zostało 
osiągnięte. W drugim przypadku (rys. 16) 
dokonano zmiany zadanej mocy biernej. 
Kształt prądu w tym przypadku się zmienił, 
ale związane jest to ze zmianą fazy prądu 
składowej podstawowej, co z kolei spowo-
dowało pojawienie się odkształceń w innym 
miejscu na krzywej prądu niż przed zmianą 
mocy. To również dowodzi, że odkształcenia 
prądu oddawanego są spowodowane obec-
nością odkształceń w napięciu sieci, a co za 
tym idzie – falownik pozwala kompensować 
wyższe harmoniczne obecne w  napięciu 
sieci.

Wnioski
Przeprowadzone i  zaprezentowane w  tym 
artykule badania dowodzą, że standardowa 
powszechnie używana topologia falownika 
współpracującego z niestabilnymi źródłami 
energii może zostać użyta do  poprawy 
jakości napięcia w sieci dystrybucyjnej. Jeśli 
falownik wyposażony jest w  odpowiedni 
algorytm sterowania, może poprawiać 
kształt krzywej napięcia w punkcie przyłą-
czenia, podobnie jak robią to  generatory 
synchroniczne. Zaprezentowana strategia 
sterowania może być także użyta w  ukła-
dach 3-fazowych większej mocy, których 
wpływ na  napięcie sieci będzie zdecydo-
wanie większy niż w przypadku 1-fazowych 
mikroźródeł. Dodatkowo taki falownik 
posiada możliwość redukowania asymetrii 
napięcia [9, 10] w przeciwieństwie do falow-
ników 1-fazowych. 

Rys. 13. Kompensacja trzeciej harmonicznej obecnej w napięciu sieci (Iinv – prąd falownika, Vgrid – napięcie sieci, 
VPCC – napięcie w punkcie przyłączenia)

Rys. 14. Kompensacja szóstej harmonicznej obecnej w napięciu sieci (Iinv – prąd falownika, Vgrid – napięcie sieci, 
VPCC – napięcie w punkcie przyłączenia)

Fot. 1. Zdjęcie płyty głównej zbudowanego falownika Fot. 2. Zdjęcie stanowiska laboratoryjnego podczas badań
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Dodatkowe informacje dotyczące omawia-
nego projektu badawczego można znaleźć 
w [11].
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Rys. 15. Zrzut ekranu oscyloskopu: 1 – napięcie sieci (kolor pomarańczowy – prak-
tycznie pokrywa się z przebiegiem 2), 2 – napięcie kondensatora w filtrze falownika 
(kolor turkusowy) oraz 4 – prąd falownika (kolor zielony) podczas zmiany zadanej 
mocy czynnej  

Rys. 16. Zrzut ekranu oscyloskopu: 1 – napięcie sieci (kolor pomarańczowy) oraz 4 – 
prąd falownika (kolor zielony) podczas zmiany zadanej mocy biernej
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