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1. Wprowadzenie

Energoelektronika - dział elektrotechniki obejmujący analizę, projektowanie, 
sterowanie, wytwarzanie i zastosowania przyrządów półprzewodnikowych 
dużej mocy stosowanych do przetwarzania energii elektrycznej:

- AC/DC

- AC/AC

- DC/AC

- DC/DC

w celu regulacji wartości średniej/skutecznej napięć/prądów o określonej 
liczbie faz oraz częstotliwości w przypadku przebiegów AC

W nowoczesnych rozwiązaniach wykorzystuje się, do konstrukcji obwodów 
mocy, tranzystory IGBT, MOSFET (SiC), diody, tyrystory, ale także elementy 
bierne:

- kondensatory

- dławiki i transformatory

- rezystory



1. Wprowadzenie

Obszary zastosowań przekształtników energoelektronicznych:

- Napęd elektryczny:

- prądu przemiennego (IM, BLDC, PMSM),  w tym o liczbie faz > 3;

- Elektrotermia:

- nagrzewanie indukcyjne, 

- nagrzewanie oporowe, 

- nagrzewanie pojemnościowe;

- Kompensacja mocy biernej

- Elektroenergetyka – produkcja energii z OZE i in.

- Specjalne źródła zasilania:

- UPS-y, 

- przetwornice kolejowe,

- kondycjonery energii elektrycznej,

- układy zasilania spawarek oraz zgrzewarek;



2. ENEL-PC – historia i dzień dzisiejszy

• Firma ENEL – rok założenia 1988, po przekształceniach od 2008 ENEL-PC

• 20 pracowników, połowa to kadra inżynieryjna, 

• Od 2016 nowa siedziba w Przyszowicach ul. Graniczna 74B

• Produkcja przekształtników energoelektronicznych o mocy do 1 MW i 
napięciu zasilania do 3,3kV (układy sofstartowe 6 kV)

• Obszary zastosowań: napęd elektryczny, generacja energii (OZE, PV), 
zasilacze napięcia wzorcowego AC, przekształtniki specjalne 
(przekształtniki do zgrzewarek inwertorowych, zasilacze prądu stałego 
Umax=10V, Imax=10kA – nastawialne parametry impulsów prądowych), 
stacje prób silników prądu przemiennego i stałego (trakcyjne)

• Pełne możliwości wykonania urządzeń: analiza, symulacja, projekt, 
realizacja obwodów mocy, układ sterowania, sterownik nadrzędny, 
inżynierskie badania EMC, badania urządzenia, serwis 

• Projekty B+R (POIG, POIR, Techmatstrateg, PBS)

• Współpraca z Siecią Łukasiewicz: KOMEL, IMN Gliwice, Inst. Spaw.



3. Studia przypadków

3.1 studium przypadku nr 1 - Elektrownia wodna Bydgoszcz

Rozwiązanie dotychczasowe (Wyspa Młyńska):

- Turbiny Kaplana

- 5 generatorów indukcyjnych o łącznej mocy 600 kW 

- pasowa przekładnia zwiększająca prędkość generatora ok. 375 obr/min

Rozwiązanie nowe:

- Te same turbiny

- generator PMSG o mocy 160 kW, nn=190 obr/min, max 95,5%

- brak przekładni pasowej

- możliwość pracy przy różnych prędkościach obrotowych
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3.1 studium przypadku nr 1 - Elektrownia wodna Bydgoszcz
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3.2 studium przypadku nr 2 - LaserTec
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Panele PV:

- zestaw 20 ogniw, napięcie max. bez obciążenia 800 V

- napięcie max. Przy znamionowej mocy 660 V

- max. prad 110 A

Akumulator BMZ:

- napięcie znamionowe 662,4 VDC

- zakres napięcia wyjściowego 540VDC ÷ 747VDC

- maksymalny prąd ładowania 100A

- rezystancja wewnętrzna zmienna w zależności od T w zakresie 176mΩ ÷ 387mΩ.

Ładowarka:

Pmax = 75 kW

Urob = 540V – 756V

Imax = 100A
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3.2 studium przypadku nr 2 - LaserTec
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3. Studia przypadków

3.3 studium przypadku nr 3 - ENEL-PC

Element projektu POIR 01.01.01-00-1182/21

Zielona Nastawnia - opracowanie dedykowanego infrastrukturze kolejowej, zrównoważonego środowiskowo, 
inteligentnego systemu zasilania urządzeń i budowli.

Cel projektu: Zagwarantowanie niezawodnego, zrównoważonego źródła energii dla urządzeń i budowli 
zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowych. Wykorzystanie energii trakcyjnej, źródeł odnawialnych i magazynów 
energii pozwoli na rezygnację z kosztownego doprowadzania drugiej linii zasilającej i utrzymania agregatów Diesla 
dużej mocy.

Założenia (dla ENEL-PC):

- falownik sieciowy 50 kW – trójpoziomowy

- przekształtnik PV/akumulator 20 – 50 kW (modułowy)

- przetwornica 3kVDC/600VDC (specjalna topologia z wykorzystaniem DAB)



3. Studia przypadków

3.3 studium przypadku nr 3 - ENEL-PC

Założenia przekształtnika PV/akumulator

- Układ modułowy, każdy moduł przekształtnikowy po 10 kW, max. 5 modułów

- Wspólny mikroprocesorowy układ sterowania (konfigurowalny)

- Każdy moduł jest podłączony do osobnego łańcucha ogniw PV

- Każdy moduł realizuje niezależnie algorytm MPPT

- Napięcie akumulatora (500 – 750V)

- Przed załączeniem wykonywana kontrola izolacji zacisków (+ i (-) PV względem PE

- Komunikacja CAN z akumulatorem

- Komunikacja MODBUS ze sterownikiem nadrzędnym



3. Studia przypadków

Projekt ze strony firmy ENEL-PC obejmuje:

1. Akumulator NRG Project LiFePO4 o pojemności 138,24 kWh i Un = 691,2 V

2. Przekształtnik pozwalający na sprzężenie akumulatora z siecią 3x400V; 
przekształtnik ma następujące parametry i możliwości:

Pn = 30 kVA

In = 44 A

THDi < 5%

napięcie po stronie nn 3x400V ±10%

tryby pracy:

Praca z siecią nn (symetryzacja prądów, kompensacja mocy biernej),

Praca wyspowa 1 po odłączeniu sieci nn (z generatorem rezerwowym),

Praca wyspowa 2 (bez generatora rezerwowego, tylko z akumulatorem).

3.4  studium przypadku nr 4 - ENERGO-COMPLEX
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