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8. Cel projektu (max. 1000 znaków) 

  

 

 

9. Streszczenie (max. 1 strona) 

 Projekt dotyczy opracowania systemu kondycjonowania jakości energii elektrycznej w sieciach 

dystrybucyjnych nn w uwzględnieniem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W dobie 

rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii jak również pojawiających się dużych wahań mocy w 

sieciach nn rozważa się instalowanie coraz większej liczby i większych mocy elektro-chemicznych 

magazynów energii elektrycznej. Aby dostarczyć energię z magazynu, konieczne jest zastosowanie 

zaawansowanych przekształtników energoelektronicznych, które dzięki odpowiednim systemom 

pomiarowym oraz sterowania pozwalają na poprawę jakości energii. Powstały w ramach projektu 

produkt zapewni podstawowe oraz innowacyjne funkcjonalności dla takich odbiorców jak: 

operatorzy sieci elektroenergetycznych, parki technologiczne, przedsiębiorcy przemysłowi oraz 

operatorzy infrastruktury dla elektromobilności. Jako najważniejsze cechy innowacyjne projektu 

(obok poprawy jakości energii w sieci elektroenergetycznej oraz niezawodności zasilania) należy 

wymienić optymalizację sprawności energetycznej urządzenia złożonego z równolegle połączonych 

przekształtników energoelektronicznych, poprawę efektywności energetycznej magazynu poprzez 

identyfikację typów obciążenia w pracy wyspowej i w efekcie zapewnienie dłuższego dostępu do 

energii, możliwość komunikacji i współpracy ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych w 

trybie vehicle-to-grid. 

W ramach projektu zostaną opracowane zaawansowane algorytmy sterownia oraz modele 

systemu kondycjonowania jakości energii elektrycznej w konfiguracji 3- i 4-przewodowej. 

Opracowany zostanie interfejs oraz protokół komunikacji pomiędzy przekształtnikami oraz stacjami 

ładowania, jak również możliwość zdalnej komunikacji użytkownika/operatora. Następnie, po 

analizie eksperymentalnej działania systemu kondycjonowania jakości energii elektrycznej zostanie 

wykonany prototyp urządzenia do zabudowy kontenerowej z zainstalowanym magazynem energii 

oraz przeprowadzona jego certyfikacja. 
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Figure 1/ Rysunek 1:  

Scheme of power quality conditionig system with energy storage for low voltage energy distribution networks and for electric vehicle charging 

stations / Schemat systemu kondycjonowania jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych nn w uwzględnieniem infrastruktury 

ładowania pojazdów elektrycznych  

Project in e.g. Altium Designer or/and other tools  

 

Visualisations + Photos / Wizualizacje + Zdjęcia 

 

Simulation Models + Laboratory Model / Model symulacyjny+ Model laboratoryjny 



 

                                        

 

Simulation results + Laboratory results / Wyniki badań symulacyjnych+ Wyniki badań 

laboratoryjnych 
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