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Streszczenie: W artykule opisano zintegrowany układu do popra-
wy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality 
Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego 
do sieci zasilającej prądu przemiennego zarówno jednofazowej jak 
i trójfazowej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych 
zakłóceń występujących w przebiegach napięć zasilających odbior-
niki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. 
W artykule przedstawiono podstawową topologię układu. Przepro-
wadzone badania układu UPQC potwierdziły jego pozytywny 
wpływ na jakość energii elektrycznej. Uzyskano istotną poprawę 
parametrów energii elektrycznej. Zintegrowany układ do poprawy 
jakości energii elektrycznej UPQC może być stosowany wszędzie 
tam gdzie wymagana jest energia elektryczna o wysokiej jakości 
spełniająca wymagania normy PN-EN 50160. 

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, moc czynna, moc 
bierna, moc pozorna, filtracja aktywna, UPQC, THD, HD. 

1. WSTĘP 

 Urządzenia energoelektroniczne dużej i średniej mocy 
takie jak układy prostownikowe, tyrystorowe układy regula-
cyjne, tranzystorowe układy mocy, które są powszechnie 
stosowane w przemyśle, niekorzystnie wpływają na parame-
try sieci zasilającej. Pogarszają one jakość energii elektrycz-
nej dostarczanej do odbiorcy. 
 Nieliniowe odbiorniki powodują odkształcenie przebie-
gów prądów w linii zasilającej (generując wyższe harmo-
niczne prądu). Wyższe harmoniczne w prądach odbiornika 
wywołują dodatkowe spadki napięć na impedancjach sieci 
zasilającej, a zatem odkształcenie sinusoidalnych przebie-
gów napięć w sieci zasilającej (generując wyższe harmo-
niczne napięcia). Ponadto pierwsza harmoniczna w prądach 
fazowych odbiorników zasilanych przez przekształtniki jest 
przesunięta w fazie względem pierwszej harmonicznej na-
pięcia. Odbiorniki te oprócz energii związanej z mocą czyn-
ną pobierają dodatkową energię związaną z mocą bierną. 
 Jednocześnie wzrasta liczba procesów przemysłowych 
wymagających energii elektrycznej o wysokich parametrach 
jakościowych. Dlatego jest konieczne stosowanie układów 
do poprawy jakości energii elektrycznej takich jak kompen-
satory mocy biernej, filtry pasywne oraz filtry aktywne sze-
regowe i równoległe oraz układy zintegrowanych filtrów 
aktywnych. Wszystkie te nowe, zaawansowane technicznie 
rozwiązania są źródłem innowacyjności w systemach prze-
syłowych i liniach zasilania. 
 Przedstawiony w artykule zintegrowany układ do po-
prawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified 
Power Quality Conditioner) [1, 2, 5] umożliwia stabilizację 
i symetryzację napięć na odbiorniku, kompensację harmo-
nicznych i subharmonicznych w napięciu sieci zasilającej, 

symetryzację prądu odbiornika, kompensację harmonicznych 
w prądzie odbiornika, kompensację mocy biernej oraz szyb-
kozmiennych wahań mocy czynnej odbiornika. 

2. ZINTEGROWANY UKŁADU DO POPRAWY 
JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ UPQC 

 Układ UPQC zbudowany jest z dwóch falowników połą-
czonych ze sobą obwodem prądu stałego. Najczęściej ze 
względu na wygodę sterowania oraz koszty częściej stosuje się 
falowniki napięcia VSI niż falowniki prądu CSI. W obu przy-
padkach w układzie tym falowniki wraz z układami pasywnych 
dolnoprzepustowych filtrów LC pełnią rolę filtrów aktywnych 
APF (ang. Active Power Filter). W zależności od charakteru 
pracy i sposobu dołączenia do linii zasilającej jeden z układów 
APF jest nazywany filtrem szeregowym (ang. Series Filter) 
a drugi filtrem równoległym (ang. Shunt Filter). Oba układy 
APF pracują jednocześnie i niezależnie od siebie. Filtr szerego-
wy dołączony jest do sieci zasilającej zawsze poprzez szerego-
wy transformator dodawczy (ang. Series Injection Transfor-
mer). Filtr równoległy może być dołączony do sieci poprzez 
transformator lub dławik sprzęgający Lk. W układzie UPQC oba 
filtry aktywne szeregowy i równoległy połączone są ze sobą 
obwodem prądu stałego, w którym znajduje się magazyn ener-
gii w postaci kondensatora w układzie z falownikiem napięcia 
oraz w postaci dławika w układzie z falownikiem prądu. Takie 
połączenie dwóch oddzielnych filtrów aktywnych pozwala 
rozwiązać większość problemów dotyczących jakości energii 
elektrycznej, napięcia i prądu. Jest to popularna topologia sto-
sowana w systemach do poprawy jakości energii elektrycznej. 
Aktywny filtr równoległy odgrywa główną rolę w poprawnym 
działaniu układu UPQC zapewniając odpowiedni poziom oraz 
stabilizację napięcia w obwodzie pośredniczącym prądu stałe-
go. W celu kompensacji mocy biernej oraz wyższych harmo-
nicznych w prądzie odbiornika układ musi generować przebieg 
chwilowy prądu dodawczego ik(t) spełniający równanie (1). 

 )()()( * tititi osk   (1) 

gdzie: is
*(t) – wzorcowy przebieg prądu,  

 io(t) – przebieg prądu odbiornika. 

 Podobne jak filtr równoległy tak i filtr szeregowy 
w celu kompensacji wyższych harmonicznych oraz niepożą-
danych składowych zgodnych i przeciwnych w przebiegu 
chwilowym napięcia zasilającego musi generować przebieg 
chwilowy napięcia dodawczego uk(t) spełniający równanie: 

 )()()( * tututu sosr   (2) 

gdzie: uo
*(t) – wzorcowy przebieg napięcia,  

 us(t) – przebieg napięcia zasilającego. 
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 Kryterium, według, którego można podzielić układy 
UPQC jest kolejność podłączenia filtru szeregowego i rów-
noległego. Dla układu, w którym filtr szeregowy znajduje się 
od strony odbiornika stosuje się akronim UPQC-L [2]. Na 
rysunku 1. pokazano układ o topologii UPQC-L. Układ, 
w którym od strony odbiornika znajduje się filtr równoległy 
opisuje akronim UPQC-R [2]. Na rysunku 2. pokazano układ 
o topologii UPQC-R. 

 

Rys. 1. Zintegrowany układ do poprawy jakości energii 
elektrycznej UPQC-L 

 

Rys. 2 Zintegrowany układ do poprawy jakości energii elektrycznej 
UPQC-R 

 Układ o topologii UPQC-L jest układem korzystniej-
szym dla pracy transformatora Tr. W takim wypadku dzięki 
kompensacji prądu odbiornika transformator nie jest obcią-
żony mocą bierną oraz wyższymi harmonicznymi w prądzie 
odbiornika. 
 Konieczność podłączenia do sieci zarówno jednofazo-
wych jak i trójfazowych odbiorników wymusza stosowanie 
czteroprzewodowych trójfazowych sieci prądu przemienne-
go. Na rys. 3 pokazano układ UPQC podłączone do sieci 
czteroprzewodowej. Układ z rys. 3 posiada w obwodzie 
prądu stałego dzielony kondensator z wyprowadzonym 
przewodem zerowym.  

 

Rys. 3.  UPQC podłączony do sieci czteroprzewodowej trójfazowej 
prądu przemiennego 

3. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH UPQC 

 Badania układu UPQC zostały przeprowadzone dla 
układu o topologii z rysunku 3 pod kątem kompensacji har-
monicznych w prądach przewodowych odbiornika, kompen-
sacji mocy biernej odbiornika, stabilizacji i symetryzacji 
prądów przewodowych odbiornika, kompensacji harmonicz-
nych w napięciu fazowym, stabilizacji napięć fazowych, 
kompensacji zapadów napięcia, kompensacji przepięć, kom-
pensacji kołysań napięcia fazowego. 

3.1. Kompensacja harmonicznych w napięciu fazowym 
i prądzie przewodowym sieci zasilającej odbiornik 
nieliniowy 

 W badaniu zamodelowano sieć zasilającą o odkształco-
nym napięciu us. Przed kompensacją harmonicznych, zawar-
tość procentowa poszczególnych harmonicznych w napięciu 
odbiornika uo wynosi: HD3 = 10%, HD5 = 5%, HD7 = 2%. 
Dla takiego kształtu przebiegu napięcia uo współczynnik 
całkowitego odkształcenia wynosi THD = 11,36%.  
 Dla takiego kształtu przebiegu prądu io współczynnik 
całkowitego odkształcenia wynosi THD = 27%. 
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is 
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[V] [A]

 

Rys. 4 Przebieg napięcia fazowego odbiornika uo, przebieg prądu 
przewodowego sieci is, przebiegi napięć w obwodzie 

pośredniczącym ±udc przed i po skompensowaniu harmonicznych 

 Na rys. 5a zestawiono zawartość harmonicznych 
w przebiegu napięcia fazowego odbiornika uo przed i po 
skompensowaniu harmonicznych. Współczynnik całkowite-
go odkształcenia dla napięcia odbiornika uo zmalał blisko 
sześciokrotnie i wynosi THD = 1,89%. Jednoczesne włącze-
nie kompensacji harmonicznych w napięciu fazowym od-
biornika uo oraz w prądzie przewodowym odbiornika io nie 
powoduje spadku napięć ±udc w obwodzie pośredniczącym. 
Są one utrzymywane na stałym poziomie. 

a) b) 

 

Rys. 5. Zawartość harmonicznych przed kompensacją , po 
kompensacji : a) w napięciu fazowym odbiornika uo;  

b) w prądzie przewodowym sieci zasilającej is 
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 Na rys. 5b pokazano zawartość harmonicznych w prą-
dzie odbiornika io i w przebiegu prądu przewodowego pobie-
ranego z sieci zasilającej is. Współczynnik całkowitego od-
kształcenia dla prądu przewodowego sieci zasilającej is po 
kompensacji zmniejszył się do wartości THD = 2,38%. 

3.2. Kompensacja mocy biernej odbiornika 

 Badania wykonano dla układu z niesymetrycznym 
odbiornikiem liniowym typu RL. Współczynnik mocy dla 
poszczególnych faz wynosi: cos1 = 0,96 (1 = 16°el.), 
cos2 = 0,90 (2 = 23,7°el.), cos3 = 0,83 (1 = 34,21°el.). 
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Rys. 6.  Przebieg napięć fazowych odbiornika uo1, uo2, uo3, prądów 
przewodowych sieci zasilającej is1, is2, is3 oraz przebiegi napięć ±udc 

w obwodzie stałoprądowym 

3.3. Kompensacja niesymetrii odbiornika 

 Badania przeprowadzono dla układu UPQC z niesyme-
trycznym odbiornikiem liniowym o charakterze rezystancyj-
nym połączonym w gwiazdę. Przebieg prądu przewodowego 
sieci zasilającej is1, is2, is3 oraz przebiegi napięć w obwodzie 
pośredniczącym ±udc przedstawiono na rysunku 7. 

 +udc 

-udc
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Rys. 7.  Przebiegi prądów przewodowych sieci zasilającej is1, is2, is3 
przed i po kompensacji niesymetrii odbiornika 

 Po włączeniu kompensacji niesymetrii odbiornika na-
stępuje symetryzacja i stabilizacja przebiegów prądów prze-
wodowych sieci zasilającej is1, is2, is3. Po włączeniu kompen-
sacji niesymetrii odbiornika wartości średnie napięć ±udc w 
obwodzie pośredniczącym pozostają bez zmian. Są one 
utrzymywane na stałym poziomie. 

3.4. Kompensacja subharmonicznych w napięciu fazo-
wym odbiornika - kołysanie 

 Badania przeprowadzono dla układu z symetrycznym 
odbiornikiem liniowym o charakterze rezystancyjnym połą-
czonym w gwiazdę. Odbiornik jest zasilany napięciem trój-
fazowym o przebiegu sinusoidalnym. Dodatkowo do prze-
biegów napięć fazowych odbiornika dodano subharmoniczną 
(kołysanie napięcia) o częstotliwości 2,5 Hz i amplitudzie 
20% amplitudy napięcia odbiornika. 
 Na rysunku 8. przedstawiono przebiegi napięć fazo-
wych odbiornika uo1, uo2, uo3 oraz przebiegi napięć w obwo-
dzie pośredniczącym ±udc. 
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Rys. 8. Przebiegi napięć fazowych odbiornika uo1, uo2, uo3  
z kołysaniem 20%  przed i po kompensacji kołysania napięcia 

fazowego 

 Po włączeniu kompensacji subharmonicznych w napię-
ciu odbiornika uo1,2,3 następuje stabilizacja amplitudy napię-
cia fazowego na zadanym poziomie.  

3.5. Kompensacja krótkotrwałego zapadu napięcia fazo-
wego 

 Odbiornik jest zasilany napięciem uo1,2,3 o przebiegu 
sinusoidalnym. Dodatkowo do przebiegów napięć fazowych 
sieci dodano zapad napięcia o wartości 10% amplitudy na-
pięcia i czasie trwania 200 ms. 

uo 

+udc

-udc
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Rys. 9. Przebiegi napięć fazowych odbiornika uo1, uo2, uo3 na 
odbiorniku z zapadem 10% przed i po kompensacji zapadu 

 Po włączeniu kompensacji zapadu napięć odbiornika 
uo1, uo2, uo3 następuje stabilizacja amplitudy napięcia fazo-
wego na zadanym poziomie. 
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3.6. Kompensacja niesymetrii napięć fazowych odbiornika 

 Badania przeprowadzono dla układu z symetrycznym 
odbiornikiem liniowym o charakterze rezystancyjnym połą-
czonym w gwiazdę. Na rysunku10. pokazano przebiegi 
napięć fazowych odbiornika uo1, uo2, uo3 oraz przebiegi na-
pięć ±udc w obwodzie stałoprądowym. W fazie drugiej za-
modelowano 20 % zapad napięcia fazowego a w fazie trze-
ciej 40%. Amplituda fazy pierwszej pozostaje bez zmian. 

 [V]

uo1 uo3 uo2 

+udc
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Rys. 10. Przebiegi napięć fazowych odbiornika uo1, uo2, uo3  
oraz przebiegi napięć w obwodzie stałoprądowym ±udc 

4. WNIOSKI 

 W ramach badań potwierdzone zostały możliwości 
pozytywnego oddziaływania układu UPQC na sieć zasilającą 
pod kątem poprawy jakości energii elektrycznej poprzez: 
 kompensację harmonicznych w prądach przewodowych 

odbiornika, 

 kompensację mocy biernej odbiornika, 
 stabilizację i symetryzację prądów przewodowych od-

biornika, 
 kompensację harmonicznych w napięciu fazowym, 
 stabilizację napięć fazowych, 
 kompensację zapadów napięcia, 
 kompensację przepięć, 
 kompensację kołysań napięcia fazowego. 
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IMPROVING THE POWER QUALITY OF SUPPLY NETWORKS 

 This paper describes the digital model and the actual Unified Power Quality Conditioner. Construction and connection 
of UPQC to the AC mains allows for effective compensation of unwanted interference occurring in waveforms voltages and 
currents of non-linear loads. This article presents an overview of the topology and control strategies.The study of the UPQC 
confirmed its positive impact on the power quality. The UPQC can be used anywhere where electrical energy is required for 
high-quality power according to standard PN-EN 50160. 
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