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W artykule zaprezentowano model symulacyjny aktywnego kompensatora równole-
głego bazującego na opracowanej strukturze szerokopasmowego energoelektronicznego 
sterowanego źródła prądowego z przestrajalnym filtrem wyjściowym. W wyniku zasto-
sowania nietypowej budowy części silnoprądowej oraz sterującej źródła uzyskano zde-
cydowanie szersze pasmo przenoszenia układu. W konsekwencji umożliwiono polep-
szenie skuteczności kompensacji w przypadku sygnałów o dużej dynamice zmian.  
W celu umożliwienia weryfikacji poprawności funkcjonowania modelu zamieszczono 
również wybrane wyniki badań. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: aktywna kompensacja równoległa, sterowane źródło prądowe, 
indukcyjność, mostek tranzystorowy, modulator PWM 
 

1. AKTYWNY KOMPENSATOR RÓWNOLEGŁY 
 

Szczególnie istotnym problemem współczesnej elektroenergetyki i energo-
elektroniki jest polepszenie jakości przekształcania energii elektrycznej. Głów-
nymi kryteriami oceny układów wykorzystujących  przekształtniki energoelek-
troniczne są ich wskaźniki energetyczne, a zwłaszcza odkształcenie prądu pobie-
ranego z sieci oraz współczynnik mocy określający m.in. stopień tzw. wyzysku 
energetycznego urządzenia przy danej mocy pozornej. W przypadku niedosta-
tecznie dużej mocy zwarciowej sieci konsekwencją pobierania odkształconego 
prądu jest odkształcenie napięcia sieciowego, które często przekracza dopusz-
czalny poziom. W konsekwencji poszukuje się rozmaitych metod polepszenia 
jakości przekształcania energii.  

Jednym z rozwiązań poprawiających jakość prądu sieciowego polega na  sto-
sowaniu aktywnych kompensatorów równoległych [5, 7], które bazują na ener-
goelektronicznych sterowanych źródłach prądowych jako głównych członach 
wykonawczych. Zadaniem źródła prądowego jest w tym przypadku generowanie 
prądu kompensującego, którego wartość wzorcową można wyznaczyć z zależ-
ności (1).   
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SSrefAFref iii  ,         (1) 
gdzie: iSref  – optymalny prąd aktywny, iS – prąd pobierany z sieci przez odbiornik. 

Optymalny prąd aktywny minimalizuje wartość skuteczną prądu sieci oraz 
jego odkształcenie. Może być wyznaczany z wykorzystaniem różnych metod, 
np. na bazie teorii mocy Fryzego [6]. Nie jest to jednak przedmiotem niniejszego 
artykułu, dlatego też aspekt ten pominięto w dalszych rozważaniach.  

Uproszczony model symulacyjny klasycznego kompensatora równoległego 
zaprezentowano na rys. 1.1. W tym przypadku jest on zainstalowany między 
siecią energetyczną napięcia przemiennego a odbiornikiem nieliniowym, jakim 
jest tyrystorowy regulator napięcia przemiennego (PT) obciążony rezystancją. 
Tego typu odbiorniki bardzo często można spotkać, np. w aplikacjach wykorzy-
stywanych do płynnej regulacji mocy grzejnej. 

 

 
 

Rys. 1.1. Uproszczony model symulacyjny części silnoprądowej klasycznego aktywnego kompen-
satora równoległego współpracującego z tyrystorowym regulatorem napięcia przemiennego 

 
W analizowanym przypadku częścią wykonawczą kompensatora jest  moduł 

źródła prądowego (AF). Moduł ten bazuje na jednofazowym tranzystorowym  
(w modelu wykorzystano klucze idealne) falowniku napięcia z wyjściowym 
dolnoprzepustowym filtrem o stałej indukcyjności (L1). Falownik ten pracuje  
w zamkniętym układzie regulacji nadążnej prądu, stanowiąc tym samym ener-
goelektroniczne sterowane źródło prądowe. Dynamika modułu AF, a zatem  
i skuteczność odwzorowania prądu referencyjnego o dużej dynamice zmian 
(skuteczność kompensacji szybkozmiennych przebiegów), uzależniona jest od 
wielu czynników. Należą do nich m.in.: wartość napięcia zasilającego w obwo-
dzie stałoprądowym, wartość indukcyjności filtru wyjściowego, parametry ukła-
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du sterowania (częstotliwość impulsowania kluczy, struktura i nastawy zastoso-
wanego regulatora prądu).  
 Konieczność stosowania dławika na wyjściu źródła prądowego jest jedną  
z głównych przyczyn ograniczenia pasma przenoszenia opisywanego prze-
kształtnika. Dobór wartości jego indukcyjności podyktowany jest m.in. możli-
wością ograniczenia pulsacji sygnału wyjściowego źródła prądowego (ograni-
czenie harmonicznych związanych z częstotliwością przełączeń kluczy).  
 W dalszej części niniejszego artykułu autor przedstawi modyfikacje części 
silnoprądowej źródła prądowego oraz układu sterowania, mającą na celu zwięk-
szenie dynamiki aktywnego kompensatora równoległego. 
 

2. MODYFIKACJE CZĘŚCI SILNOPRADOWEJ ELEMENTU 
WYKONAWCZEGO KOMPENSATORA 

 
2.1. Modyfikacja części silnoprądowej źródła prądowego 
 

Uproszczony model symulacyjny części silnoprądowej sterowanego energo-
elektronicznego źródła prądowego zasilającego odbiornik (Zo) zaprezentowano 
na rys. 2.1 (w docelowej aplikacji kompensatora aktywnego wyjście źródła prą-
dowego dołączone jest do zacisków sieciowych). Zaproponowana struktura 
przekształtnika składa się z dwóch modułów, a mianowicie: modułu głównego 
(AF) oraz dodatkowego energoelektronicznego modulatora prądu (MP) [1, 2, 3]. 

Moduł AF bazuje, analogicznie jak na rys. 1.1, na jednofazowym tranzysto-
rowym falowniku napięcia z wyjściowym dolnoprzepustowym filtrem o stałej 
indukcyjności. Falownik ten pracuje w zamkniętym układzie regulacji nadążnej 
prądu, stanowiąc tym samym energoelektroniczne sterowane źródło prądowe. 

W celu poprawy właściwości dynamicznych przekształtnika zaimplemento-
wano dodatkowy moduł energoelektronicznego modulatora prądu MP sprzężo-
nego poprzez transformator (TR) (rys. 2.1). Generowany przez ten układ sygnał 
umożliwia modulację prądu wyjściowego modułu głównego AF [1, 2, 3]. Ana-
logicznie, jak moduł AF, przekształtnik ten bazuje na falowniku napięcia z dol-
noprzepustowym indukcyjnym filtrem wyjściowym, pracującym  w regulacji 
nadążnej prądu. Zastosowany dławik (L2) ma jednak mniejszą wartość indukcyj-
ności, a częstotliwość pracy kluczy tranzystorowych jest większa niż w przy-
padku kluczy modułu AF. M.in. spełnienie tych warunków jest konieczne w celu 
zwiększenia szerokości pasma przenoszenia (dynamiki) zaimplementowanego 
modułu MP. 

W ramach dalszych etapów prac zmodyfikowano część silnoprądową układu. 
Przedstawiono ją na rys. 2.2. Moduł modulatora prądu MP zbudowano w tym 
przypadku na bazie półmostka tranzystorowego z filtrem wyjściowym. Zastoso-
wano  wspólną szynę stałoprądową dla obu modułów AF i MP [1, 3]. Rozwiąza-



Michał Krystkowiak 
 
 

104 

ne to wydaje się być uzasadnione, ponieważ do realizacji obu modułów wyko-
rzystano jeden trójfazowy mostek tranzystorowy powszechnie dostępny na ryn-
ku w postaci zintegrowanego tranzystorowego modułu inteligentnego IPM. 
 

 
 

Rys. 2.1. Uproszczony model symulacyjny części energetycznej energoelektronicznego  
źródła prądowego 

 
 Zastosowanie transformatora TR sprzęgającego oba moduły AF oraz MP 
umożliwia nie tylko odpowiednie dopasowanie zakresu napięć roboczych wyko-
rzystanych kluczy, ale zapewnia również niezależną pracę obu zaimplemento-
wanych modułów. 
 

 
 

Rys. 2.2. Model symulacyjny zmodyfikowanej części energetycznej sterowanego  
źródła prądowego 
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2.2. Przestrajalny filtr wyjściowy modułu MP 
 

W celu dalszej poprawy właściwości dynamicznych opisywanego przekształt-
nika zaimplementowano filtr wyjściowy modułu pomocniczego modulatora prądu 
MP z możliwością zmiany wartości indukcyjności w czasie pracy układu. W tym 
celu zaimplementowano strukturę zaprezentowaną na rys. 2.3 [4].  

 

 
 

Rys. 2.3. Schemat ideowy struktury przestrajalnego filtru wyjściowego modulatora prądu MP [4] 
 
Składa się ona ze sprzężonego dławika (transformatora impulsowego) oraz 

dodatkowych kluczy, a mianowicie: (TBR), (DBR) oraz dwóch diod. Współczynnik 
sprzężenia magnetycznego k obu cewek wyrażony zależnością (2) powinien 
przyjąć w rozpatrywanym przypadku wartość mniejszą od jedności.  

21

12

CSCS LL
Mk            (2) 

gdzie: LCS1, LCS2 – indukcyjności uzwojeń strony pierwotnej i wtórnej,  
M12 – indukcyjność wzajemna. 
 W przypadku, kiedy wymagana jest bardzo duża dynamika modułu modula-
tora prądu MP następuje załączenie tranzystora TBR, a  w konsekwencji zmniej-
szenie wartości indukcyjności LCS1, co z kolei umożliwia chwilowe zwiększenie 
pasma przenoszenia przekształtnika. Okupione jest to jednak większymi oscyla-
cjami prądu wyjściowego wokół sygnału referencyjnego prądu, co stanowi pew-
ną wadę niniejszego rozwiązania. W chwili wyłączenia tranzystora energia 
zgromadzona w polu magnetycznym poprzez diodę DBR zostaje przekazana do 
szyny stałoprądowej DC.  
 Zaletą prezentowanego rozwiązania jest fakt, iż wiele modułów IPM wypo-
sażonych jest w tzw. tranzystor TBR oraz diodę hamującą DBR (rys. 2.3), co uła-
twia implementację niniejszego rozwiązania oraz ogranicza koszty. Poglądowy 
schemat części silnoprądowej uwzględniający sterowanie parametrami filtru 
modułu MP opracowanego modelu  zaprezentowano na rys. 2.4.  
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Rys. 2.4. Uproszczony model symulacyjny zmodyfikowanej części silnoprądowej  
źródła  prądowego 

 
3. MODEL UKŁADU STEROWANIA MODUŁAMI CZŁONU 
WYKONAWCZEGO KOMPENSATORA RÓWNOLEGŁEGO 

 
3.1. Sterowanie modułem głównym AF 

 
Na rys. 3.1 przedstawiono zbudowany model symulacyjny układu sterowania 

kluczami modułu głównego AF. Jest to klasyczna struktura, która składa się  
w analizowanym przypadku z następujących bloków: bloku wyznaczania sygna-
łu referencyjnego (REF_AF), proporcjonalno-całkującego regulatora prądu  
z ograniczeniem sygnału wyjściowego (oraz członu całkującego) (REG_PI) oraz 
z modulatora szerokości impulsów (PWM) porównującego wyjściowy sygnał 
regulatora z trójkątnym sygnałem nośnym o częstotliwości 10 kHz (modulacja 
dwustronna jednobiegunowa). 
 

 
 

Rys. 3.1. Model symulacyjny układu sterowania kluczami modułu AF 
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Struktura (w tym przypadku konwencjonalny regulator typu PI) oraz parame-
try regulatora prądu powinny być dobrane tak, aby umożliwić możliwie wierne 
odwzorowanie w sygnale wyjściowym modułu AF sygnału referencyjnego, przy 
jednoczesnym zachowaniu stabilności układu zamkniętego [5].  

Zaimplementowany modulator PWM realizuje algorytm modulacji jednobie-
gunowej, dzięki czemu możliwe jest polepszenie jakości sygnału wyjściowego 
(harmoniczne wynikające z częstotliwości impulsowania kluczy przesunięto  
w stronę 2–krotnie wyższych częstotliwości). 
 
3.2. Sterowanie modułem MP nieuwzględniające przestrajalnego  

  filtru wyjściowego 
 

Dodatkowy moduł energoelektronicznego modulatora prądu MP zaimple-
mentowano w celu polepszenia właściwości dynamicznych źródła prądowego. 
Generowany sygnał w wyniku zastosowania sprzężenia transformatorowego 
moduluje prąd wyjściowy modułu głównego AF [3] w przypadku zaistnienia 
konieczności generowania prądu wyjściowego o dużej dynamice zmian. 

Opracowany model symulacyjny układu sterowania tranzystorami półmostka 
dodatkowego modułu MP zaprezentowano na rysunku 3.2.  
 

 
 

Rys. 3.2. Model symulacyjny układu sterowania dodatkowym modułem modulatora MP 
 

Blok (UK) reprezentuje proporcjonalno-całkujący regulator prądu (z ograni-
czeniem sygnału wyjściowego i członu całkującego) oraz modulator PWM 
(zbudowany z komparatora porównująco sygnał modulujący z trójkątnym sy-
gnałem nośnym). Struktura układu UK jest zatem analogiczna, jak w przypadku 
układu przedstawionego na rysunku 3.1.  

Sygnałem wejściowym dla regulatora prądu jest w tym przypadku sygnał 
uchybu eMP wyrażony wzorem (3). 

TRMPAFMP kiee  ,          (3) 
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gdzie: eAF – sygnał uchybu regulatora prądu modułu głównego AF, iMP  – prąd 
generowany przez moduł MP. 

Należy zwrócić uwagę, że sygnał uchybu eAF regulatora prądu modułu AF 
jest jednocześnie sygnałem referencyjnym dla regulatora modulatora prądu MP. 
Współczynnik kTR reprezentuje wartość wzmocnienia w torze pomiarowym prą-
du wyjściowego modułu MP. Wartość ta zależna jest od przekładni transforma-
tora sprzęgającego TR. 

Ze względu na konieczność zapewnienia szerszego pasma przenoszenia 
(większej dynamiki układu) modulatora prądu w porównaniu z modułem głów-
nym źródła prądowego, częstotliwość przełączeń jego kluczy powinna być 
większa niż częstotliwość pracy kluczy modułu AF. W przypadku rozpatrywa-
nego modelu jest ona dwukrotnie większa i wynosi 20 kHz. Ze względu na wy-
korzystanie struktury półmostka tranzystorowego nie ma jednak w tym przypad-
ku możliwości realizacji algorytmu modulacji jednobiegunowej. 

Mimo identycznej struktury regulatora prądu jego parametry, w porównaniu 
do regulatora zaimplementowanego w torze sterowania modułu AF, uległy 
zmianie. Modyfikacja parametrów regulatora jest konieczna ze względu na 
zmianę parametrów transmitancji układu otwartego rozpatrywanego przekształt-
nika. Jest to konsekwencją nie tylko zmiany wartości indukcyjności filtru wyj-
ściowego i częstotliwości impulsowania, ale także innego poziomu napięcia  
w obwodzie pośredniczącym DC ze względu na wykorzystanie w tym przypad-
ku struktury półmostka tranzystorowego. 

Blok decyzyjny (BD) (rys. 3.2) jest odpowiedzialny za detekcję dużej szyb-
kości zmian sygnału referencyjnego (odpowiadającej określonej wartości uchy-
bu regulacji modułu AF), a w konsekwencji uaktywnienie dodatkowego modułu 
modulatora prądu. Blok ten składa się m.in. z komparatora porównującego war-
tość bezwzględną sygnału uchybu eAF regulatora prądu modułu głównego AF z 
pewną stałą odniesienia A. Wartość stałej odniesienia decyduje o progu czułości 
aktywacji modułu modulatora prądu. Jeżeli spełniona jest nierówność wyrażona 
zależnością (4), to następuje aktywacja modułu MP. 

AeAF  ,           (4) 
gdzie: A – stała odniesienia decydująca o progu czułości aktywacji modulatora MP. 
 
3.3. Zmodyfikowany algorytm sterowania modułem MP uwzględniający 
dodatkową kontrolę nad przestrajalnym filtrem wyjściowym  
 

Zaimplementowanie w obwodzie silnoprądowym modulatora prądu filtru  
o przestrajalnej wartości indukcyjności wymusiło również konieczność modyfi-
kacji struktury układu sterowania. Jedną ze zmian w stosunku do wersji przed-
stawionej na rysunku 3.2 polegała na dodaniu bloków decydujących o aktywacji 
tranzystora TBR odpowiadającego za zmniejszenie wartości indukcyjności filtru 
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(rys. 3.3). Detekcja konieczności redukcji indukcyjności filtru wyjściowego 
modułu modulatora bazuje na porównaniu wartości bezwzględnej sygnału uchy-
bu eAF regulatora prądu modułu głównego AF z pewną stałą odniesienia B, przy 
czym spełniony powinien być warunek (5): 

AB              (5) 
 
 

 
 

Rys. 3.3. Model symulacyjny zmodyfikowanego układu sterowania blokiem MP  
z przestrajalnym filtrem wyjściowym 

 
Spełnienie niniejszej nierówności powoduje, że w pierwszej kolejności na-

stępuje aktywacja modułu modulatora prądu pracującego z większą wartością 
indukcyjności wyjściowej, co w konsekwencji wiążę się z mniejszymi oscyla-
cjami sygnału wyjściowego wokół wartości zadanej. W przypadku jednak, kiedy 
dynamika źródła prądowego w dalszym ciągu  jest zbyt mała, następuje załącze-
nie klucza TBR zwierającego jedno z uzwojeń filtru wyjściowego, zwiększając 
tym samym szybkość działania opisywanego przekształtnika. Ponieważ jednak 
zmniejszenie indukcyjności filtru wyjściowego powoduje zmniejszenie odpo-
wiednio marginesów wzmocnienia oraz fazy, konieczna jest również ingerencja 
w blok regulatora prądu modułu MP w celu zapewnienia stabilnej pracy układu 
zamkniętego przy jednocześnie możliwie wiernym odwzorowaniu w sygnale 
wyjściowym sygnału referencyjnego. Regulator prądu w tym przypadku składa 
się z dwóch jednakowych struktur typu PI, ale o innych nastawach, odpowiednio 
kp i ki oraz kp' i ki'. Wybór między nimi dokonywany jest za pomocą multiplekse-
ra o analogowych wejściach i wyjściach w zależności od wartości bezwzględnej 
znaku uchybu regulatora modułu głównego, a mianowicie: 
a) jeżeli BeAF  , to następuje wybór regulatora prądu o parametrach kp i ki, 

b) jeżeli BeAF  , to następuje aktywacja  regulatora prądu o parametrach kp'  
i ki'. 
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Rys. 3.4. Model symulacyjny zmodyfikowanego regulatora prądu modułu MP 
 

4. WYBRANE WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH 
 

 Zaprezentowane wyniki badań dotyczą aktywnego kompensatora równole-
głego współpracującego z siecią zasilającą tyrystorowy regulator napięcia prze-
miennego  obciążony odbiornikiem o charakterze rezystancyjnym. W celu oceny 
dynamiki zaprezentowanej struktury kompensatora równoległego, regulator 
tyrystorowy zasilający odbiornik rezystancyjny wysterowano z kątem załączania 
90 stopni elektrycznych, wymuszając tym samym bardzo dużą szybkość zmian 
prądu pobieranego ze źródła (rys. 4.1, 4.2). 
 

 
 

Rys. 4.1. Przebiegi prądu referencyjnego sieci oraz prądów sieci w przypadku kompensacji  
z wykorzystaniem kompensatorów aktywnych (górny rysunek – praca AF i MP z przestrajalnym 

filtrem, dolny rysunek – praca AF i MP z filtrem o stałych parametrach) 
 

 
 

Rys. 4.2. Przebiegi prądu referencyjnego sieci oraz prądów sieci w przypadku kompensacji  
z wykorzystaniem kompensatorów aktywnych (górny rysunek – praca AF i MP z przestrajalnym 

filtrem, dolny rysunek – praca tylko modułu AF) 
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5. PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonych badań symulacyj-
nych można potwierdzić słuszność tezy zastosowania dodatkowego energoelek-
tronicznego modulatora prądu MP z przestrajalnym filtrem wyjściowym. Zapre-
zentowana zmodyfikowana struktura sterowanego źródła prądowego pozwala 
zwiększyć pasmo przenoszenia, co z kolei przekłada się na poprawienie jakości 
odwzorowania sygnałów referencyjnych o szerokim spektrum harmonicznych,  
a zatem zwiększa efektywność aktywnego kompensatora równoległego. 
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MODIFIED WIDEBAND PARALLEL ACTIVE COMPENSATOR 
 

In this paper the elaborated structure of modified wideband active parallel 
compensator is presented. The power circuit and also control system were described. 
The main task of presented power electronic converter was to achieve the widest 
possible bandwidth of the system to improve the quality of resultant signal. Also the 
chosen simulation results of research was analyzed. 
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