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Celem projektu jest weryfikacja i przeprowadzenie testów układów 

energoelektronicznych dla autonomicznych układów wytwarzania energii o 

regulowanej prędkości dla nominalnych mocy wyjściowych: 7,5 kVA, 25 kVA, 100 kVA i 

250 kVA.  W ramach projektu przygotowano zestawy danych produkcyjnych dla 

wymienionych wyżej układów energoelektronicznych oraz opracowano układy 

sterowania. Umowa przewiduje także pomoc w produkcji, integrację układów 

energoelektronicznych  w układach wytwarzania energii oraz przeprowadzeniu testów 

funkcjonalnych opracowanych prototypów. 

 

10. Streszczenie (max. 1 strona) 

 Dotychczasowe rozwiązania autonomicznych układów wytwarzania energii (AUWE) o 

regulowanej prędkości bazowały na następującej konfiguracji. Silnik spalinowy 

napędza generator o magnesach trwałych, następnie napięcie z generatora poprzez 

prostownik 6-pulsowy zasila przekształtnik DC/DC podwyższający napięcia, którego 

rola jest stabilizacja napięcia obwodu pośredniczącego napięcia stałego na takim 

poziomie, aby falownik napięcia DC/AC miał zdolność do generacji napięcia na 

kondensatorach filtru wyjściowego o zadanych parametrach. Dodatkowo do obwodu 

pośredniczącego dołączony jest dwukierunkowy przekształtnik DC/DC z magazynem 

energii. Postęp technologii wytwarzania elementów energoelektronicznych bazujących 

na węgliku krzemu (SiC, Silicon Carbide), szczególnie w obszarze wysokich prądów i 

napięć, wymusił potrzebę opracowania nowej konstrukcji przekształtników dla AUWE 

bazujących na elementach SiC. W rozwiązaniu z prostownikiem diodowym sposób 

przekształcania energii, z powodu dużego odkształcenia w prądzie wyjściowym 

generatora, jest nieefektywny. Stopień wejściowy przekształcania energii AC/DC 

(prostownik diodowy 6-pulsowy i układ podwyższający napięcie) został zastąpiony 

prostownikiem aktywnym. Jako filtr wejściowy prostownika aktywnego wykorzystana 

została indukcyjność generatora o magnesach trwałych. Choć sposób przepływu 

energii oraz wykorzystane topologie są znane, to przedstawiona konfiguracja nie 

została zastosowana dla tego rodzaju aplikacji. Nowa konstrukcja zespołu 

przekształtników umożliwiła redukcję masy i wielkości modułu energoelektronicznego 

oraz redukcję strat mocy. 

Opracowane konstrukcje stanowią kilkuletni efekt badań, na który składały się 

następujące etapy: wybór topologii i technologii elementów energoelektronicznych, 

opracowanie modeli komputerowych, projekt obwodów energoelektronicznych i 

elektronicznych, projekt mechaniczny konstrukcji i opracowanie dokumentacji 

techniczno-wykonawczej, a następnie budowa preprototypów, wprowadzenia zmian w 



 

                                        

konstrukcjach mechanicznych, obwodach elektronicznych i energoelektronicznych 

oraz implementacja i testy opracowanych algorytmów sterowania w układach 

cyfrowych.  

 

11. Dotychczasowe osiągniecia (max 2000 wyrazów) 

Opracowano i przeprowadzono testy funkcjonalne modułów przekształtnikowych, które 

następnie zostały zintegrowane w autonomicznym układzie wytwarzania energii o 

regulowanej prędkości obrotowej. Opracowano i zaimplementowano nowe algorytmy 

sterowania dla poszczególnych układów energoelektronicznych jak i dla całego systemu. 

Przeprowadzono analizę zakłóceń przewodzonych i opracowano topologię filtru EMI 

dedykowaną dla czterogałęziowego przekształtnika napięcia z wyjściowym filtrem LC. 

 

12. Materiały graficzne 

 

 



 

                                        

 

 

 

 

 



 

                                        

  
 

 

 

 



 

                                        

 

 


