
Nr  24/2018 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

A1 (21) 421543 (22) 2017 05 09

(51) H02J 3/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ; 
SKOTNICZNY JÓZEF

(54) Układ poprawy jakości energii elektrycznej

(57) Układ składa się z równoległego kompensatora aktywnego 
zawierającego fi ltry sprzęgające w każdym przewodzie fazowym 
i przekształtnik energoelektroniczny AC/DC, i/lub z układu dyna-
micznego odtwarzania napięcia zawierającego w każdym przewo-
dzie fazowym transformator oraz fi ltr sprzęgający (3, 4, 5) (7, 8, 9) 
i przekształtniki energoelektroniczne AC/DC, a także zasobnik ener-
gii w postaci kondensatora magazynującego C1 włączonego na za-
ciski stałoprądowe wymienionych przekształtników. W każdym 
przewodzie fazowym w fi ltrach sprzęgających typu LCLR każdy 
z rezystorów zostaje zastąpiony układem odzyskiwania energii skła-
dającym się z półmostkowego układu łącznika energoelektronicz-
nego (16 ,17, 18) (26, 27, 28) podłączonego poprzez dławiki i blok 
pomiarowy napięcia i prądu (13, 14, 15) (23, 24, 25) do fi ltru sprzę-
gającego w miejscu zastępowanego rezystora, a przewody sygna-
łowe bloku pomiarowego napięcia i prądu dołączone są do łączni-
ka. W obwodzie równoległego kompensatora aktywnego do obu 
wyjść każdego z łączników dołączone są szeregowo połączone 
kondensatory (C2, C3) stanowiące pośredni zasobnik energii, ten 
zaś poprzez przekształtnik energoelektroniczny (22), z izolacją gal-
waniczną obwodu wejściowego od obwodu wyjściowego DC/DC, 
do zacisków kondensatora magazynującego (C1). Punkt wspólny 
kondensatorów (C2, C3) jest dołączony do przewodu neutralne-
go (N) oraz poprzez bloki pomiarowe napięcia i prądu do jednego 
z wyjść fi ltrów sprzęgających (3, 4, 5). W obwodzie układu dyna-
micznego odtwarzania napięcia do obu wyjść każdego z łączników 
energoelektronicznych (26, 27, 28), dla każdej fazy osobno, dołączo-
ne są szeregowo połączone kondensatory i poprzez poszczególne 
przekształtniki (32, 33, 34) do kondensatora magazynującego (C1). 
Odpowiednio w każdej z faz, punkt wspólny kondensatorów jest 
dołączony, poprzez blok pomiaru napięcia i prądu do jednego 
z wyjść fi ltru sprzęgającego (7, 8, 9).

(1 zastrzeżenie)
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(54) Układ elektromagnetycznego połączenia 
trójfazowych falowników napięcia eliminujący 
wyższe harmoniczne napięcia wyjściowego

(57) Układ elektromagnetycznego połączenia trójfazowych fa-
lowników napięcia eliminujący wyższe harmoniczne napięcia wyj-
ściowego poprzez znoszenie się przepływów wejściowych uzwojeń 
transformatora, jako źródło napięcia bez wyższych harmonicznych 

tworzą: trójfazowy trójuzwojeniowy transformator (TR1) połączo-
ny Y/(Y/∆) i zasilane przez niego falowniki trójfazowe (FN1), oraz (FN2) 
jak i baterie kondensatorów. Falownik (FN1) zasilany jest z uzwoje-
nia połączonego w gwiazdę transformatora (TR1) i zasila napięciem 
uzwojenie również połączone w gwiazdę transformatora (TR2) sko-
jarzonego (Y/∆/)/Y, a drugi falownik (FN2) zasilany z uzwojenia po-
łączonego w trójkąt transformatora (TR1) zasila uzwojenie transfor-
matora (TR2) połączone również w trójkąt. W obu transformatorach 
uzwojenia wtórne (Z11) i (Z12) (TR1) i pierwotne (Z21) oraz (Z22) (TR2) 
mają tę samą zwojność względem siebie. Zwojności (Z10) uzwoje-
nia pierwotnego transformatora (TR1) i wtórnego (Z20) transforma-
tora (TR2) są dowolnie dopasowane do potrzeb falowników i od-
biornika. Kąt wyzwalania zaworów falownika (FN2) jest przesunięty 
w stosunku do kąta wyzwalania zaworów falownika (FN1) o 30°.
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(54) Sposób i układ odzyskiwania energii elektrycznej 
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rezystora

(57) Sposób charakteryzuje sią tym, że rezystor zastępuje się 
układem odzyskiwania energii (UOE), złożonym z przekształtni-
ka energoelektronicznego (PE), którego wejście połączone jest 
z obwodem elektrycznym w miejsce zastępowanego rezystora, 
a wyjście połączone jest z zasobnikiem energii (ZE) elektrycznej. 
W przekształtniku (PE) na podstawie sygnału uzyskiwanego z blo-
ku pomiaru napięcia wejściowego (UR) i bloku pomiaru prądu 
wejściowego (IR), tak steruje się przekształtnikiem energoelektro-
nicznym (PE), aby średnia wartość prądu wejściowego (IR) za okres 
impulsowania przekształtnika energoelektronicznego (PE) była 
proporcjonalna do średniej wartości napięcia wejściowego (UR) 
w danym okresie impulsowania tak, aby była spełniona zależność, 
że iloczyn tej wartości prądu (IR) i żądanej wartości rezystancji 
zadawanej (RZ), równej rezystancji zastępowanego rezystora, 
był równy średniej, wartości napięcia wejściowego (UR) za okres 
impulsowania przekształtnika energoelektronicznego (PE), zaś 
okres impulsowania przekształtnika energoelektronicznego (PE) 
był wielokrotnie mniejszy od okresu najwyższej znaczącej skła-
dowej harmonicznej w przebiegu napięcia wejściowego (UR) 
układu odzyskiwania energii (UOE). Energię pobieraną w procesie 
impulsowego sterowania przekształtnika energoelektroniczne-
go (PE) na wejściu tego przekształtnika oddaje się do zasobnika 
energii (ZE), dołączonego do wyjścia tego przekształtnika, w ilości 
energii odpowiadającej stratom energii na rezystorze pomniej-
szonej o straty powstałe w procesie przetwarzania, natomiast 
energię z zasobnika energii (ZE), zwraca się do systemu energe-
tycznego (SE) lub jest ona zużywana w autonomicznych odbior-
nikach energii. Układ charakteryzuje się tym, że wejście, które do-
łączane jest w miejsce zastępowanego rezystora, jest połączone 
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do wejścia przekształtnika energoelektronicznego (PE), a wyjście 
tego przekształtnika połączone jest z wejściem bloku zasobników 
energii (ZE). Na wejściu włączony jest blok (MU) pomiaru napię-
cia wejściowego (UR) i blok (MI) pomiaru prądu wejściowego (IR), 
których to bloków wyjścia sygnałowe połączone są z blokiem 
sterowania (BS), mającym dodatkowo wejście zadawanej war-
tości rezystancji (RZ). Wyjście bloku sterowania (BS) połączone 
jest odpowiednio z przekształtnikiem (PE), natomiast wyjście 
bloku zasobników energii (ZE) jest wyjściem układu odzyskiwania 
energii (UOE).

(4 zastrzeżenia)


