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Praca diodowa Praca w trybie kompensacji mocy biernej 

Praca prostownikowa Praca falownikowa 

2.2 Oscylogramy z wybranej fazy stacji  PLUGinEV  
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2.3 Niezależnie sterowanie mocą każdej z faz 

Dwa kierunki pracy  układu przekształtnikowego AC/DC 
DC/DC  

Sterowanie przekształtnikiem poprzez  zadanie 
P i Q dla każdej z faz  

Realizacja pracy wyspowej  

FUNKCJONALNOŚCI  CECHY  

Układ 4 przewodowy  (3f-4w)  

Niezależne sterowanie mocą dla każdej z faz  

Filtracja wyższych harmonicznych – sterowanie 

multi-rezonansowe  
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2.3 Niezależne sterowanie mocą we wszystkich fazach przekształtnika 3f-4p 

(tryb pracy sieciowej) 

1. 2. 

3. 4. 
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2.3 Uproszczony schemat algorytmu sterowania przekształtnikiem  
(1-faza) 

Pomiary napięć, rozkład 
na składowe symetryczne 

i synchronizacja  PLL 

Pomiary prądów oraz 
obliczenie referencji dla 

każdej z faz L1,2,3+N 

Kompensacja wyższych 
harmonicznych oraz 

filtrów LCL 

Generacja 6 wzorów  
PWM dla każdej z faz 
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𝑓𝐿𝐶𝐿_𝑟𝑒𝑠 = 12𝜋 𝐿𝑖 + 𝐿𝑔𝐿𝑖𝐿𝑔𝐶𝑓  

𝐺𝑖 = 𝐾𝑝𝐼_1𝐻 +  𝐾𝑖𝐼_𝑛𝐻2𝜔𝑟𝑐𝐼_𝑛𝐻𝑠𝑠2+2𝜔𝑟𝑐𝐼_𝑛𝐻𝑠+𝜔𝑜_𝑛𝐻2𝑁𝑛=1 𝐺𝑑𝐾𝑣𝑑𝑐_)𝑓𝑑𝑏𝑘 𝐺𝐿𝐶𝐿   
  𝐺𝐿𝐶𝐿 = 1 + 𝑅𝑐𝐶𝑓𝑠𝐿𝑖𝐶𝑓𝑠3 + (𝑅𝑔 + 𝑅𝑐)𝐿𝑖𝐶𝑓𝑠2 + 𝐿𝑖 + (𝑅𝑖𝑅𝑔 + 𝑅𝑔𝑅𝑐 + 𝑅𝑐𝑅𝑖)𝐶𝑓𝑠 + 𝑅𝑖 + 𝑅𝑔 
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2.3 Układ synchronizacji  
DDSRF PLL  

 rozkład na składowe 
symetryczne  
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𝑣𝑑𝑞+ = 𝐕+𝟏 cos(𝜑+1)sin 𝜑+1 + 𝐕−𝟏 cos(𝜑−1) cos 2𝜔𝑡 + sin 𝜑−1 sin(2𝜔𝑡)sin(𝜑−1 cos 2𝜔𝑡 − cos(𝜑−1) sin(2𝜔𝑡)  
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2.3 Opracowane sterowniki układów przekształtnikowych 

Specyfikacja techniczna sterownika 
przekształtników:  
AC/DC + DC/DC: 

 
• TMS320F28379D 
• 32-Bit CPUs 
• 2 x 200 MHz 
• 24 Moduły PWM 
• IEEE 754 Single-Precision Floating-

Point 
• Komunikacja: CAN, SPI,  
• 6 warstw PCB 
• Izolacja elektryczna2,5 kV 
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2.4 Niezależne sterowanie mocą we wszystkich fazach przekształtnika  
(tryb pracy sieciowej) 

1. 2. 

3. 

4. 
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2.4 Pomiary temperatur testowego magazynu energii 

Praca symetryczna  Praca asymetryczna 50%  
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Przykład układu do kompensacji pulsacji na szynie DC  
stacji transferu energii do pojazdów EV  
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2.5 Algorytm sterowania interfejsu sieciowego  stacji ładowania pojazdów  
z modułem kompensacji pulsacji prądu szyny DC  
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2.5 Efekty zastosowania układu kompensacji pulsacji prądu szyny DC  
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Wnioski 

Stacja transferu energii może pełnić dodatkowe funkcje dla operatora OSD: 
• Rozproszony magazyn energii (V2G, V2H, V2L i V2B) 

• Kompensacja mocy biernej 

• Filtr aktywny APF 

• Interfejs OZE 

 

Zastosowanie technologii niezależnego sterowania mocą w każdej z faz: 
• Pozwala na symetryzację napięć fazowych 

• Indywidualną kompensację wybranych faz 

• Transfer energii pomiędzy fazami 
• Powoduje pulsację prądu w obwodzie szyny DC 

 

Zastosowanie technologii kompensacji pulsacji szyn DC  

• Wydłuża żywotność magazynu energii  
• Obniża temperaturę pracy magazynu podczas asymetrycznej pracy stacji  
• Umożliwia zastosowanie technologii niezależnego sterowania mocą indywidualnie dla każdej z faz 
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