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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ kontroli napięć na szeregowo połączonych kondensa-

torach lub akumulatorach poprzez przekształcanie energii. Układ jest przekształtnikiem energii umożliwia-

jącym przekaz energii pomiędzy trzema szeregowo połączonymi kondensatorami za pomocą przełącza-

nego kondensatora. Układ w szczególności stanowi układ aktywnego wyrównywania napięć umożliwiając 

kontrolę rozkładu napięć w celu zabezpieczenia przed skutkami rozkładu nierównomiernego. 

Znane ogólnie przekształtniki o przełączanych kondensatorach posiadają układ elementów pół-

przewodnikowych oraz pasywnych, który umożliwia przekształcanie energii przez ładowanie i rozłado-

wanie kondensatorów w obwodach konfigurowanych przez łączniki półprzewodnikowe. 

W istniejących rozwiązaniach, napięcia na szeregowo połączonych kondensatorach wyrównuje 

się przez sterowanie przepływem prądu wpływającego do węzłów łączących kondensatory, który to prąd 

wynika z obciążenia falownika. Jest to więc metoda, która może być zastosowana w układach trójfazo-

wych pracujących z obciążeniem, co jest wadą rozwiązania w stosunku do proponowanego w zgłosze-

niu układu, który skutecznie działa również bez obciążenia kondensatorów. 

W układach szeregowo połączonych kondensatorów stosuje się również przekształtniki DC-DC 

impulsowe. Wadą tego rozwiązania są możliwe straty energii w wyniku twardego przełączania i większa 

liczba elementów pasywnych LC niż w proponowanym rozwiązaniu. 

W opisie patentowym US6121751 [Battery charger for charging a stack of multiple lithium ion 

battery cells] przedstawiono układ do ładowania akumulatorów połączonych szeregowo, wykorzystujące 

układy o przełączanych kondensatorach do kontroli napięć na akumulatorach, przy czym na dwa aku-

mulatory przypada jeden przełączany kondensator z zestawem łączników półprzewodnikowych i może 

być wykorzystany do przenoszenia ładunku pomiędzy sąsiednimi akumulatorami. 

W opisie CN202475036U [Active voltage balancing system for serial energy storage element 

bank] przedstawiono układ do kontroli napięć na szeregowo połączonych elementach gromadzących 

energię elektryczną akumulatorach. System umożliwia równoległe łączenie przełączanych kondensato-

rów z elementami gromadzącymi energię i pobór energii z poszczególnych elementów, a następnie 

zwrot energii do całego zasobnika złożonego z szeregowo połączonych elementów gromadzących 

energię elektryczną akumulatorach, uzyskując wyrównywanie napięć na poszczególnych elementach. 

Sposób kontroli napięć na szeregowo połączonych kondensatorach lub akumulatorach polega na 

kolejnym ładowaniu i rozładowaniu przełączanego kondensatora. Istotą jest to, że w obwodzie trzech 

kontrolowanych kondensatorów lub kontrolowanych akumulatorów w okresie ładowania przełączanego 

kondensatora łączniki półprzewodnikowe w pełni sterowalne wysterowuje się tak, aby prąd ładowania 

przełączanego kondensatora płynął przez jeden lub dwa, lub trzy kontrolowane kondensatory lub przez 

jeden lub dwa, lub trzy kontrolowane akumulatory. W okresie rozładowania przełączanego kondensa-

tora, łączniki półprzewodnikowe wysterowuje się tak, aby prąd rozładowania przełączanego kondensa-

tora płynął przez jeden lub dwa, lub trzy kontrolowane kondensatory, lub przez jeden lub dwa, lub trzy 

kontrolowane akumulatory. Po kolejnych ładowaniach i rozładowaniach przełączanego kondensatora 

uzyskuje się oczekiwane wartości napięć na kontrolowanych elementach. 

Sposób realizowany jest za pomocą układu łączników półprzewodnikowych w pełni sterowal-

nych. Łączniki wysterowuje się z opóźnieniami wymaganymi dla zastosowanych elementów półprze-

wodnikowych. 

Korzystne jest realizowanie sposobu w opisanym niżej układzie. 

Układ, według wynalazku, ma cztery zaciski wejściowe odpowiadające zaciskom trzech połączo-

nych szeregowo kontrolowanych kondensatorów lub trzech kontrolowanych akumulatorów skierowa-

nych dodatnim biegunem do góry. W układzie wszystkie zastosowane łączniki są łącznikami półprze-

wodnikowymi w pełni sterowalnymi. Do kolejnych zacisków wejściowych dołączone są odpowiednio: do 

pierwszego wejścia katoda diody łącznika zewnętrznego górnego, do drugiego wejścia katoda diody 

łącznika wewnętrznego górnego prawego, do trzeciego wejścia anoda diody łącznika wewnętrznego 

dolnego prawego, do czwartego wejścia anoda diody łącznika zewnętrznego dolnego. Anoda diody 

łącznika wewnętrznego górnego prawego połączona jest z katodą diody łącznika środkowego i anodą 

diody łącznika wewnętrznego górnego prawego. Katoda diody łącznika wewnętrznego dolnego prawego 

połączona jest z katodą diody łącznika wewnętrznego dolnego lewego i anodą diody łącznika środko-

wego. Pomiędzy węzłem anody diody łącznika zewnętrznego górnego wraz z katodą diody łącznika 

wewnętrznego górnego prawego a węzłem anody diody łącznika wewnętrznego dolnego lewego wraz 
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z katodą diody łącznika zewnętrznego dolnego, może być włączony element indukcyjny szeregowo po-

łączony z przełączanym kondensatorem skierowanym dodatnim biegunem do góry. 

Korzystne jest dołączenie dodatkowego źródła napięcia wejściowego (Uin) biegunem dodatnim 

do górnego zacisku wejściowego, a biegunem ujemnym do dolnego zacisku wejściowego. W ten sposób 

uzupełnia się napięcie na kontrolowanych elementach, zwłaszcza podczas kontrolowania połączonych 

szeregowo kondensatorów. 

W opisanym układzie, energia przekazywana jest pomiędzy kontrolowanymi kondensatorami ga-

łęzi szeregowej z wykorzystaniem pomocniczego przełączanego kondensatora ładowanego z wymaga-

nych kondensatorów szeregowych i rozładowywanego do odpowiednich kondensatorów szeregowych. 

Jest to realizowane przez przełączanie odpowiednich łączników półprzewodnikowych w pełni sterowal-

nych. Łączniki sterowane są tak, aby uzyskać ładowanie przełączanego kondensatora z jednego, dwóch 

lub trzech kondensatorów gałęzi szeregowej, a następnie rozładowanie do wybranych z tych kontrolo-

wanych kondensatorów. O wyborze kondensatorów z gałęzi szeregowej w procesie ładowania i rozła-

dowania decyduje odpowiedni algorytm sterowania układem. 

Analogiczny jest sposób działania w przypadku kontroli napięć na szeregowo połączonych aku-

mulatorach. 

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, poprzez przekształcanie energii przez ładowanie i rozłado-

wanie przełączanego kondensatora w obwodzie konfigurowanym przez łączniki półprzewodnikowe 

i ewentualnie elementy indukcyjne, można wpływać na zmianę średniej wartości napięcia na szeregowo 

połączonych trzech kondensatorach lub akumulatorach. 

Zaletą rozwiązania jest możliwość skutecznego działania bez obciążenia kondensatorów. Jest to 

przeciwieństwo do istniejącej metody, w której napięcia na szeregowo połączonych kondensatorach 

można wyrównywać przez sterowanie przepływem prądu wpływającego do węzłów łączących konden-

satory, który to prąd wynika z obciążenia falownika. Jest to jednak metoda, która może być zastosowana 

tylko w układach trójfazowych pracujących z obciążeniem. 

Układ kontroli napięć w przykładowym rozwiązaniu przedstawiono na rysunku. Fig. 1 jest sche-

matem blokowym układu, a fig. 2–12 są schematami objaśniającymi sposób kontroli napięć na połączo-

nych szeregowo trzech kondensatorach C1, C2, C3 i sterowania łączników. 

Układ ma cztery zaciski wejściowe we1, we2, we3, we4 odpowiadające zaciskom trzech połączo-

nych szeregowo kontrolowanych kondensatorów C1, C2, C3 lub trzech kontrolowanych akumulato-

rów B1, B2, B3 skierowanych dodatnim biegunem do góry. W układzie wszystkie zastosowane łączniki 

są łącznikami półprzewodnikowymi w pełni sterowalnymi. Do kolejnych zacisków wejściowych we1, 

we2, we3, we4 dołączone są odpowiednio: do pierwszego wejścia katoda diody łącznika zewnętrznego 

górnego S1, do drugiego wejścia katoda diody łącznika wewnętrznego górnego prawego S3, do trze-

ciego wejścia anoda diody łącznika wewnętrznego dolnego prawego S4, do czwartego wejścia anoda 

diody łącznika zewnętrznego dolnego S2. Anoda diody łącznika wewnętrznego górnego prawego S3 

połączona jest z katodą diody łącznika środkowego S7 i anodą diody łącznika wewnętrznego górnego 

prawego S5. Katoda diody łącznika wewnętrznego dolnego prawego S4 połączona jest z katodą diody 

łącznika wewnętrznego dolnego lewego S6 i anodą diody łącznika środkowego S7. Pomiędzy węzłem 

anody diody łącznika zewnętrznego górnego S1 wraz z katodą diody łącznika wewnętrznego górnego 

prawego S5 a węzłem anody diody łącznika wewnętrznego dolnego lewego S6 wraz z katodą diody 

łącznika zewnętrznego dolnego S2, włączony jest element indukcyjny L szeregowo połączony z przełą-

czanym kondensatorem C skierowanym dodatnim biegunem do góry. 

Dodatkowe źródło napięcia wejściowego Uin dołączenie jest biegunem dodatnim do górnego za-

cisku wejściowego we1, a biegunem ujemnym do dolnego zacisku wejściowego we4. 

Na fig. 2, fig. 3 i fig. 4 pokazano przepływy prądu podczas rozładowania do przełączanego kon-

densatora C pojedynczych kontrolowanych kondensatorów, wybranych spośród trzech połączonych 

szeregowo. 

Na fig. 5, fig. 6 i fig. 7 pokazano przepływy prądu podczas ładowania z przełączanego kondensa-

tora C pojedynczych kontrolowanych kondensatorów, wybranych spośród trzech połączonych szeregowo. 

Na fig. 8 i fig. 9 pokazano przepływy prądu podczas rozładowania do przełączanego kondensa-

tora C dwóch kontrolowanych kondensatorów, wybranych spośród trzech połączonych szeregowo. 

Na fig. 10 i fig. 11 pokazano przepływy prądu podczas ładowania z przełączanego kondensa-

tora C dwóch kontrolowanych kondensatorów, wybranych spośród trzech połączonych szeregowo. 

Na fig. 12 pokazano przepływy prądu podczas rozładowania trzech kontrolowanych kondensato-

rów do przełączanego kondensatora C. 
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Zestawienie zamkniętych i otwartych łączników odpowiadających przepływowi prądu rozładowa-

nia i prądu ładowania kontrolowanych kondensatorów przedstawiono tabelarycznie z powołaniem od-

powiednich figur rysunku. Przyjęto oznaczenia łączników: 

S1 – łącznik zewnętrzny górny, 

S2 – łącznik zewnętrzny dolny, 

S3 – łącznik wewnętrzny górny prawy, 

S4 – łącznik wewnętrzny dolny prawy, 

S5 – łącznik wewnętrzny górny lewy, 

S6 – łącznik wewnętrzny dolny lewy, 

S7 – łącznik środkowy. 

 

Połączenia dla kontrolowanych akumulatorów B1, B2, B3 są analogiczne jak dla kondensatorów. 

W przykładowej realizacji układu kontroli napięć na trzech połączonych szeregowo kondensato-

rach, po 10 F każdy, znajdujących się na wejściu 4-poziomowego falownika z diodami poziomującymi 

zastosowano przełączany kondensator o pojemności 1 F, element indukcyjny w postaci dławika 1 H, 

źródło napięcia wejściowego Uin = 400 V DC i łączniki półprzewodnikowe Mosfet. Można też zastoso-

wać łączniki półprzewodnikowe SiC, GaN, IGBT. 

Zaciski wejściowe mogą być połączone z innymi układami i/lub źródłami energii. 

Wykaz oznaczeń 
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cd. wykazu 

 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób kontroli napięć na szeregowo połączonych kondensatorach lub akumulatorach przez 

ładowanie i rozładowanie przełączanego kondensatora, znamienny tym, że w obwodzie 

trzech kontrolowanych kondensatorów (C1, C2, C3) lub trzech kontrolowanych akumulato-

rów (B1, B2, B3) w okresie ładowania przełączanego kondensatora (C) łączniki półprzewod-

nikowe (S1–S7) w pełni sterowalne wysterowuje się tak, aby prąd ładowania przełączanego 

kondensatora (C) płynął przez jeden lub dwa, lub trzy kontrolowane kondensatory (C1, C2, 

C3) lub przez jeden lub dwa, lub trzy kontrolowane akumulatory (B1, B2, B3), następnie 

w okresie rozładowania przełączanego kondensatora (C), łączniki półprzewodnikowe (S1–S7) 

w pełni sterowalne wysterowuje się tak, aby prąd rozładowania przełączanego kondensa-

tora (C) płynął przez jeden lub dwa, lub trzy kontrolowane kondensatory (C1, C2, C3), lub 

przez jeden lub dwa, lub trzy kontrolowane akumulatory (B1, B2, B3) i po kolejnych przełado-

waniach uzyskuje się oczekiwane wartości napięć na kontrolowanych elementach. 

2. Sposób, według zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, że łączniki półprzewodnikowe (S1–S7) 

w pełni sterowalne wysterowuje się z opóźnieniami wymaganymi dla zastosowanych elemen-

tów półprzewodnikowych, w układzie, który ma cztery zaciski wejściowe (we1, we2, we3, 

we4) odpowiadające zaciskom trzech połączonych szeregowo kontrolowanych kondensato-

rów (C1, C2, C3) lub trzech kontrolowanych akumulatorów (B1, B2, B3) skierowanych dodat-

nim biegunem do góry, przy czym do kolejnych zacisków wejściowych (we1, we2, we3, we4) 

dołączone są, odpowiednio, katoda diody łącznika zewnętrznego górnego (S1), katoda diody 

łącznika wewnętrznego górnego prawego (S3), anoda diody łącznika wewnętrznego dolnego 

prawego (S4), anoda diody łącznika zewnętrznego dolnego (S2), zaś anoda diody łącznika 

wewnętrznego górnego prawego (S3) połączona jest z katodą diody łącznika środko-

wego (S7) i anodą diody łącznika wewnętrznego górnego prawego (S5), a katoda diody łącz-

nika wewnętrznego dolnego prawego (S4) połączona jest z katodą diody łącznika wewnętrz-

nego dolnego lewego (S6) i anodą diody łącznika środkowego (S7), natomiast pomiędzy  

węzłem anody diody łącznika zewnętrznego górnego (S1) wraz z katodą diody łącznika we-

wnętrznego górnego prawego (S5) a węzłem anody diody łącznika wewnętrznego dolnego 

lewego (S6) wraz z katodą diody łącznika zewnętrznego dolnego (S2), włączony jest element 

indukcyjny (L) szeregowo połączony z przełączanym kondensatorem (C) skierowanym do-

datnim biegunem do góry. 

3. Sposób, według zastrz. 2, znamienny tym, że za pomocą źródła napięcia wejściowego (Uin) 

dołączonego biegunem dodatnim do górnego zacisku wejściowego (we1), a biegunem ujem-

nym do dolnego zacisku wejściowego (we4) uzupełnia się napięcie na kontrolowanych kon-

densatorach lub kontrolowanych akumulatorach. 
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4. Układ kontroli napięć na szeregowo połączonych kondensatorach lub akumulatorach zawie-

rający przełączany kondensator oraz łączniki półprzewodnikowe w pełni sterowalne, zna-

mienny tym, że ma cztery zaciski wejściowe (we1, we2, we3, we4) odpowiadające zaciskom 

trzech połączonych szeregowo kontrolowanych kondensatorów (C1, C2, C3) lub trzech kon-

trolowanych akumulatorów (B1, B2, B3) skierowanych dodatnim biegunem do góry, przy czym 

do kolejnych zacisków wejściowych (we1, we2, we3, we4) dołączone są odpowiednio katoda 

diody łącznika zewnętrznego górnego (S1), katoda diody łącznika wewnętrznego górnego pra-

wego (S3), anoda diody łącznika wewnętrznego dolnego prawego (S4), anoda diody łącznika 

zewnętrznego dolnego (S2), zaś anoda diody łącznika wewnętrznego górnego prawego (S3) 

połączona jest z katodą diody łącznika środkowego (S7) i anodą diody łącznika wewnętrznego 

górnego prawego (S5), a katoda diody łącznika wewnętrznego dolnego prawego (S4) połą-

czona jest z katodą diody łącznika wewnętrznego dolnego lewego (S6) i anodą diody łącznika 

środkowego (S7), natomiast pomiędzy węzłem anody diody łącznika zewnętrznego górnego 

(S1) wraz z katodą diody łącznika wewnętrznego górnego prawego (S5) a węzłem anody 

diody łącznika wewnętrznego dolnego lewego (S6) wraz z katodą diody łącznika zewnętrz-

nego dolnego (S2), włączony jest element indukcyjny (L) szeregowo połączony z przełącza-

nym kondensatorem (C) skierowanym dodatnim biegunem do góry. 

5. Układ kontroli według zastrz. 4, znamienny tym, że dodatkowo dołączone jest źródło napięcia 

wejściowego (Uin) biegunem dodatnim do górnego zacisku wejściowego (we1), a biegunem 

ujemnym do dolnego zacisku wejściowego (we4). 
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Rysunki 
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