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Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce zasilaczy awaryjnych UPS. W pierw-
szym rozdziale zaprezentowano  ogólny podział zasilaczy ze względu na strukturę czę-
ści silnoprądowej, jak i sposób  funkcjonowania. W dalszej części autorzy przedstawili 
zbudowany model symulacyjny opracowanej części silnoprądowej zasilacza typu VFI 
oraz zaimplementowane algorytmy sterowania poszczególnymi modułami energoelek-
tronicznymi systemu. Opisany został również wariant alternatywny sposobu realizacji  
modułu wejściowego z uwzględnieniem jego zalet oraz wad. W celu umożliwienia 
weryfikacji poprawności i efektywności działania przekształtnika zaprezentowano po-
nadto wyniki badań symulacyjnych dla wybranych punktów pracy układu. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: zasilacz awaryjny UPS, BOOST, BUCK, mostek tranzystoro-
wy typu H, analiza widmowa 
 

1. PODZIAŁ ZASILACZY AWARYJNYCH UPS ZE WZGLĘDU 
NA STRUKTURĘ CZĘŚCI SILNOPRĄDOWEJ  

 
1.1. VFD (Voltage Frequency Dependent) 
 

Na rys. 1.1 zaprezentowano schemat blokowy zasilacza awaryjnego UPS  
o strukturze VFD. W analizowanym układzie występuje tylko jeden blok prze-
kształtnika, który spełnia dwie funkcje, a mianowicie: prostownika ładującego 
akumulator w trybie pracy sieciowej oraz falownika wyjściowego w trybie pracy 
buforowej [5, 6, 7]. 
 Zasilacz awaryjny UPS o strukturze VFD ze względu na budowę nie umoż-
liwia korekcji wahań wartości amplitudy i częstotliwości napięcia sieci prądu 
przemiennego. Zastosowany filtr wejściowy ma za zadanie jedynie ograniczenie 
przepięć, czy też udziału niepożądanych harmonicznych w napięciu sieciowym. 
Niniejsze rozwiązanie nie sprawdzi się zatem w przypadku, kiedy w rozpatry-
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wanym węźle sieci (miejsce instalacji systemu) napięcie charakteryzuje się dużą 
zmiennością wartości skutecznej, częstotliwości, czy też odkształceniem. Nie-
wątpliwą zaletą struktury jest natomiast mały stopień komplikacji. 
 

 
 

Rys. 1.1. Schemat blokowy zasilacza awaryjnego VFD [6] 
 
1.2. VI (Voltage Independent) 
 
 Na rys. 1.2 przedstawiono schemat blokowy zasilacza awaryjnego UPS  
o strukturze VI. Tego typu zasilacze posiadają układ umożliwiający regulację 
(korekcję) tylko  wartości skutecznej napięcia sieciowego, natomiast nie ma 
możliwości zmiany częstotliwość jego podstawowej harmonicznej [5, 6, 7].  
 Rozwiązanie to ma zatem większe możliwości niż struktura typu VFD. Może 
się jednak nie sprawdzić w przypadku  wahań częstotliwości napięcia sieciowe-
go i wymagających odbiorników. 
 

 
 

Rys. 1.2. Schemat blokowy zasilacza awaryjnego VI [6] 
 
1.3. VFI (Voltage Frequency Independent) 
 
 Na rysunku 1.3 pokazano schemat blokowy zasilacza awaryjnego UPS o 
strukturze VFI. W tym przypadku  zapewniona jest pełna separacja energetyczna 
toru wyjściowego od wejściowego, a niektóre konstrukcje zapewniają również 
dodatkową separację galwaniczną [5, 6, 7]. 

Zasilacz przetwarza energię wejściową w formę energii pośredniej, a następ-
nie jest ona wykorzystywana do wytworzenia energii o bardzo wysokiej jakości 
(zapewnienie napięcia zasilającego odbiornik bardzo dobrze zbliżonego do sinu-
soidalnego o wymaganej wartości skutecznej i częstotliwości podstawowej har-
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monicznej). Należy wspomnieć, że konwersja energii prądu przemiennego na 
energię prądu stałego (poprzez wejściowy moduł przekształtnikowy) powinna 
się odbywać przy jednoczesnym spełnieniu warunków poboru prądu sieciowego 
charakteryzującego się możliwie niską zawartością niepożądanych harmonicz-
nych oraz zerowemu przesunięciu fazowemu (zerowej mocy biernej). 

 

 
 

Rys. 1.3. Schemat blokowy zasilacza VFI [6] 
 

Jest to najbardziej zaawansowana struktura zasilaczy awaryjnych, charakte-
ryzująca się jednak zapewnieniem najwyższej jakości energii zasilającej odbior-
niki.  
 

2. OPRACOWANY MODEL SYMULACYJNY ZASILACZA UPS  
O STRUKTURZE VFI 

 
2.1. Moduł prostownika wejściowego 
 

Na rys 2.1 zaprezentowano część silnoprądową i pomiarową modelu symula-
cyjnego wejściowego modułu prostownikowego. Przekształtnik ten bazuje na 
klasycznym mostku diodowym (blok AC/DC) z wyjściową przetwornicą impul-
sową typu BOOST. Struktura taka (przy odpowiednim algorytmie sterowania) 
umożliwia stabilizację napięcia wyjściowego na szynie stałoprądowej przy jed-
noczesnym poborze prądu sieciowego charakteryzującego się stosunkowo małą 
zawartością niepożądanych harmonicznych oraz zerowym kątem przesunięcia 
fazowego [1, 2].  

Uproszczony model układu sterowania przedstawiono na rys. 2.2. Zadaniem 
zaimplementowanego regulatora napięcia (typu PI) jest zapewnienie wymaganej 
wartości średniej napięcia na szynie stałoprądowej. Porównuje on wartość zada-
ną z mierzoną (filtrowaną) i na podstawie wartości uchybu wyznacza sygnał 
wyjściowy. Sygnał ten jest w następnej kolejności mnożony przez wyskalowaną  
wartość bezwzględną sygnału sinusoidalnego (blok Nap). W ten sposób następu-
je wyznaczenie wartości zadanej prądu dla regulatora prądu (typu PI), którego 
zadaniem jest odpowiednie kształtowanie prądu wejściowego przekształtnika 
typu BOOST (prądu dławika L), a pośrednio prądu wejściowego (sieci) pro-
stownika diodowego. 
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Rys. 2.1. Model symulacyjny części silnoprądowej i pomiarowej wejściowego  

modułu prostownikowego 
 

 
 

Rys. 2.2.  Model symulacyjny układu sterowania modułem prostownika  
 
2.2 Model modułu ładującego akumulatory 
 

Na rys. 2.3 zaprezentowano model symulacyjny przetwornicy DC/DC 
BUCK, której zadaniem jest optymalne ładowanie akumulatorów (założono 
zastosowanie klasycznych akumulatorów żelowych). Zastosowanie wyjściowe-
go filtru indukcyjnego umożliwia w tym przypadku (poprzez implementację 
algorytmu regulacji nadążnej prądu) wymuszenie optymalnego prądu ładowania 
baterii akumulatorowej. 

 
Rys. 2.3. Model części silnoprądowej i pomiarowej modułu ładowania  



Model symulacyjny energoelektronicznego zasilacza awaryjnego UPS ... 
 
 

117 

2.3. Model falownika wyjściowego 
 

Na rysunku 2.4 przedstawiono model symulacyjny części silnoprądowej fa-
lownika wyjściowego z dodatkowym transformatorem dopasowującym (zapew-
niającym również separację galwaniczną odbiornika). Bazuje on na klasycznym 
mostku tranzystorowym z dolnoprzepustowym filtrem wyjściowym LC (o czę-
stotliwości granicznej wynoszącej około 1 kHz). Przekształtnik ten spełnia  
w analizowanym przypadku funkcję sterowanego źródła napięciowego, zapew-
niając tym samym sinusoidalne napięcie zasilające odbiornik o wymaganej war-
tości skutecznej i częstotliwości niezależnie od parametrów napięcia sieci. 
 

 
Rys. 2.4. Uproszczony model symulacyjny modułu falownika wyjściowego 

 
 Na rysunku 2.5 zamieszczono zaimplementowany w modelu układ sterowa-
nia modułem falownika. Zastosowano w tym przypadku regulator napięcia (typu 
PI), który na podstawie uchybu regulacji wyznacza sygnał modulujący dla mo-
dulatora szerokości impulsów. W rozważanym przypadku zastosowano algorytm 
modulacji dwubiegunowej (częstotliwość sygnału nośnego wynosiła 10 kHz) [3, 
4]. W celu dalszej poprawy jakości napięcia wyjściowego wskazane jest jednak 
zastosowanie algorytmu modulacji jednobiegunowej.  
 

 
 

Rys. 2.5. Model symulacyjny układu sterowania modułem falownika wyjściowego 



Michał Krystkowiak, Łukasz Ciepliński 
 
 

118 

3. WYBRANE WYNIKI BADAŃ  
 

W dalszej części artykułu zaprezentowano wybrane wyniki badań modelu 
zasilacza awaryjnego. Na rys. 3.1 oraz 3.2 zamieszczono odpowiednio przebieg 
i widmo prądu sieciowego pobieranego przez moduł wejściowy przekształtnika.  

 

 
 

Rys. 3.1. Prąd sieciowy wejściowego modułu prostownikowego 
 

 
 

Rys. 3.2. Analiza widmowa prądu sieciowego 
 

Na podstawie zarejestrowanych wyników stwierdzić można, że sygnał prądu 
jest dość dobrze zbliżony do sinusoidalnego. Jednak poza harmonicznymi zwią-
zanymi z częstotliwością przełączeń tranzystora przekształtnika BOOST, za-
uważalne są również niższe harmoniczne. Jest to spowodowane problemem 
związanym z trudnością odwzorowania fali sinusoidalnej prądu przy przejściach 
przez zero. Jest to typowa wada rozwiązania bazującego na mostku diodowym  
z wyjściowym przekształtnikiem typu BOOST. Alternatywnym rozwiązaniem 
może być zastosowanie tranzystorowego prostownika bazującego na pełnym 
mostku. Układ ten nie wykazuje problemu przy odwzorowaniu fali sinusoidal-
nej, wiąże się jednak z większymi nakładami sprzętowymi. 

Na rys 3.3 zaprezentowano analizę widmową napięcia wyjściowego modułu 
falownika. Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że układ 
pracuje prawidłowo. Oczywiście docelowo wskazane jest zaimplementowanie 
modulacji jednobiegunowej w celu dalszego polepszenia jakości sygnału.  
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Rys. 3.3. Analiza widmowa napięcia wyjściowego modułu falownikowego 
 

4. PODSUMOWANIE 
 

W artykule zaprezentowano model symulacyjny zasilacza awaryjnego UPS 
typu VFI. Opisano strukturę oraz algorytmy sterowania poszczególnymi modu-
łami. Model ten zostanie wykorzystany do dalszych prac badawczych. Planowa-
na jest m.in. optymalizacja struktury oraz algorytmu sterowania modułem wej-
ściowym w celu dalszej poprawy jakości przekształcanej energii elektrycznej. 
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SIMULATION MODEL OF POWER ELECTRONICS VFI UPS CONVERTER  
 
 In the article the elaborated simulation model of the power electronics VFI UPS 
converter was described. The power circuits, control algorithms and the principle of 
working of presented  UPS structure were presented. Also the chosen simulation results 
for chosen points were analyzed.  
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