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PRZEKSZTAŁTNIK ENERGOELEKTRONICZNY 

WSPÓŁPRACUJĄCY Z GENERATOREM PMSG PRZEZNACZONY 
DO MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH 

  
POWER ELECTRONICS CONVERTER FOR PMSG GENERATOR DESIGNED 

FOR SMALL HYDROPOWER PLANTS    
 

Streszczenie: W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia związane z budową i sterowaniem prze-
kształtnika energoelektronicznego współpracującego z generatorem synchronicznym z magnesami trwałymi 
(PMSG). Układ przekształtnik – generator, przeznaczony do małych elektrowni wodnych, pozwala na lepsze 
wykorzystanie energii wody. Uzyskiwane jest to poprzez wysoką sprawność układu oraz możliwość pracy ze 
zmienną prędkością obrotową, co zapewnia lepsze dopasowanie do warunków hydrologicznych. W ramach 
artykułu omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące budowy i sterowania układu, a następnie skupiono się 
na wybranych problemach związanych z pracą układu. W szczególności skupiono się na dwóch zagadnie-
niach. Potrzebie rozpraszania energii w przypadku krótkotrwałych zakłóceń w sieci elektroenergetycznej,  
z wykorzystaniem układu rozpraszania lub ewentualnej możliwości zastosowania dodatkowego zasobnika 
energii. Problematyce pracy wyspowej układu przy zmiennym obciążeniu, dla rozwiązania układu, w którym 
nie występuje zasobnik energii i wymagane jest dostosowanie mocy turbiny do aktualnych warunków pracy. 
Poprawne działanie układu potwierdzone zostało wynikami badań uzyskanymi w obiektach, w których zostały 
zrealizowane praktyczne aplikacje niniejszego rozwiązania. 
 
Abstract: The selected issues of control and structure of power electronic converter for operation with perma-
nent magnet synchronous generator (PMSG) are presented in the paper. The system generator – converter is 
intended for a small hydropower plants and ensures better water kinetics energy utilization. It is achieved by 
high efficiency of whole system (including converters and generator) and possibility of operation in wide 
range of speed and thanks to that better matching to water flow and level. In the paper the basic information 
about structure, properties and control of power electronic converter are firstly given. After that two issues are 
described. First is problem with need of energy dissipation during the grid voltage sags or deeps. The solution 
in that situations could be additional system for energy storage (for example using supercapacitors) or energy 
dissipation (classical drive brake consisted of IGBT transistor and resistor). The second analyzed problem is 
off-grid operation for the system with group of fluctuating loads in power electronic converter without energy 
storage system and low dynamics of control system of water turbine. The proper operation of whole system 
consisted of power electronic converter and PMSG generator has been proof by practical results that has been 
achieved in customer application of described solution.  
 

Słowa kluczowe: przekształtniki energoelektroniczne, energetyka odnawialna, generatory synchroniczne  

z magnesami trwałymi 
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1. Wstęp 

Energetyka odnawialna jest aktualnie jednym  
z ważniejszych problemów analizowanych i ro-
zwijanych w Polsce, ze względu na podpisane 
zobowiązania dotyczące jej udziału w produkcji 
energii. Elektrownie wodne, poza wiatrowymi  
i wykorzystaniem energii geotermalnej stano-
wią aktualnie najważniejsze źródła energii 
odnawialnej, przy czym elektrownie wodne 
charakteryzują się dużą stabilnością mocy wyj-
ściowej (wynikającą ze stosunkowo niewielkiej 
zmienności przepływu wody).  

 
 

Typowym stosowanym rozwiązaniem są gene-
ratory z maszynami indukcyjnymi klatkowymi 
podłączone bezpośrednio do sieci zasilającej 
[1,2]. Rozwiązanie to, choć najtańsze, wymaga 
zastosowania przekładni i charakteryzuje się 
stosunkowo niską sprawnością, ze względu na 
fakt, że generatory te często nie pracują przy 
parametrach znamionowych (ze względu na 
występujące aktualnie warunki hydrologiczne).  
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W celu lepszego wykorzystania energii wody 
oraz uproszczenia budowy turbiny (eliminacja 
kierownicy) stosuje się coraz częściej układy 
pracujące ze zmienną prędkością obrotową 
[1,3], które wymagają zastosowania  układów 
przekształtnikowych. Wśród takich rozwiązań 
szczególnie interesujące są niskoobrotowe 
układy z generatorami synchronicznymi z ma-
gnesami trwałymi ze względu na stosunkowo 
duże sprawności całego układu przetwarzania 
(łącznie z przekształtnikami) [3].  
W artykule przedstawiono zrealizowane prak-
tycznie rozwiązanie z niniejszym generatorem. 
Opisano obwody mocy, układ sterowania  
i przedstawiono wybrane wyniki badań. Szcze-
gólną uwagę poświęcono problematyce działa-
nia układu przy zakłóceniach ze strony sieci za-
silającej (problemy z rozpraszaniem energii  
z generatora w przypadku zapadów napięcia) 
oraz pracy wyspowej niniejszego rozwiązania 
(współpraca z układem regulacji turbiny o ni-
skiej dynamice). 
 

2. Obwody mocy i układ regulacji prze-
kształtnika 

Na rysunku 1 przedstawione zostały obwody 
mocy omawianego przekształtnika, dla rozwią-
zania do współpracy z siecią napięcia prze-
miennego (tzw. rozwiązanie „on-grid”). Jako 
generator zastosowana została niskoobrotowa 
maszyna z magnesami trwałymi w wirniku,  
o sinusoidalnym rozkładzie pola. W celu uzy-
skania rozwiązania bez przekładni zastosowano 
generator niskoobrotowy, o dziewięciu parach 
biegunów (prędkość znamionowa generatora 
333 obr/min).  
Struktura przekształtnika (typowa dla rozwią-
zań umożliwiających zwrot energii do sieci 
[1,4]) składa się z dwóch dwupoziomowych 
przekształtników AC/DC, z których jeden 
współpracuje z siecią prądu przemiennego,  
a drugi z generatorem synchronicznym z ma-
gnesami trwałymi PMSG.  

Rozważano również możliwość innego rozwią-
zania przekształtnika generatorowego DC/AC 
(np. prostownik diodowy z układem podwyż-
szającym napięcie, lub przekształtnik DC/AC  
o budowie 3diody/3tranzystory). Pierwsze roz-
wiązanie wymagałoby jednak zastosowania do-
datkowego dławika, natomiast oba powodo-
wałyby powstawanie w uzwojeniach generatora 
odkształconych prądów i co za tym idzie nie 
umożliwiałyby w pełni wykorzystać mocy ge-
neratora. 
Po stronie sieci zasilającej zastosowany został 
filtr LCL charakteryzujący się lepszą filtracją 
tętnień prądu wynikających z przełączeń tran-
zystorów w stosunku do klasycznie stosowa-
nego filtru z pojedynczą indukcyjnością. 
Na rys. 2 przedstawiono zastosowany układ ste-
rowania generatora PMSG. Do sterowania wy-

korzystane zostało klasyczne sterowania po-
lowo-zorientowane (FOC) maszyny synchro-
nicznej z magnesami trwałymi. Ze względu na 
właściwości turbiny wodnej (ustępliwa charak-
terystyka moment – prędkość oraz szerokie 
możliwości wpływania na moment turbiny)  
w aplikacji docelowej zastosowano układ regu-
lacji prędkości, przy czym prędkość ta może 
być regulowana (w ograniczonym zakresie)  
w celu osiągania wyższej sprawności turbiny, 
przy różnym przepływie wody. Aby zapobiec 
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możliwości pracy napędowej generatora  
w układzie sterowania wprowadzone zostały 
niesymetryczne ograniczenia na wartość zada-
nego momentu (prądu) w pętli wewnętrznej re-
gulacji – możliwa jest tylko generacja momentu 
hamującego maszynę.  Ze względu na fakt za-
stosowania generatora o biegunach zagłębio-
nych (IPMSG – interior permanent magnet syn-
chronous generator) do maksymalizacji warto-
ści mocy uzyskiwanej z generatora, przy okre-
ślonej wartości jego prądu wykorzystany został 
dodatkowy moment reluktancyjny generatora, 
zgodnie z (1). 

  (1), 

gdzie: pB – liczba par biegunów, Ψf – strumień 
pochodzący od magnesów trwałych, Ld, Lq – 
indukcyjności w osiach d,q, id, iq – prądy  
w osiach d,q. Wykorzystanie momentu relu-
ktancyjnego jest uzyskiwane poprzez generację 
prądu również w osi d [5]. 

Rysunek 3 przedstawia układ sterowania prze-
kształtnika sieciowego AC/DC służącego do 
zwrotu energii do sieci prądu przemiennego. Do 
sterowania wykorzystano sterowanie polowo-
zorientowane z orientacją układu sterowania 
względem napięcia sieci (VOC). Nadrzędną 
pętlę regulacji stanowi układ kontroli napięcia 
obwodu pośredniczącego, do którego dosta-
rczana jest energia z przekształtnika gene-
ratorowego DC/AC. W wewnętrznej pętli re-
gulacji kształtowane są składowe prądu prze-
kształtnika sieciowego AC/DC. Zastosowany 
na wejściu przekształtnika układ LCL pozwala 
ograniczyć zawartość harmonicznych w prądzie 

przekształtnika, wynikających z przełączeń 
tranzystorów, co zostało pokazane na rys. 4. 
Widoczny na przebiegu prąd sieci iLA charakte-
ryzuje się mniejszą zawartości wyższych har-
monicznych niż prąd przekształtnika iFA. W 
celu kompensacji mocy biernej wprowadzanej 
przez pojemność filtru wejściowego LCL  
w układzie sterowania wprowadza się zadaną 
wartość składowej biernej prądu sieci isqz różną 
od zera. Ponieważ najczęściej małe elektrownie 
wodne podłączane są na końcach linii sieci 
dystrybucyjnych układy te najczęściej narażone 
są na częste zakłócenia w sieci zasilającej.  
Z tego względu potrzebna jest szybka reakcja 
na zmiany napięcia sieci, co zostało uzyskane 
przez bazowanie na bezpośrednim pomiarze 
napięć sieci w miejsce rozwiązania z dodat-
kową filtracją napięć, np. z wykorzystaniem al-
gorytmu DFT, pozwalającą na zachowanie lep-
szych kształtów prądu w stanie ustalonym.  
W celu zapewnienia lepszej reakcji na zakłó-
cenie w sieci zastosowano w układzie dodatko-
we odsprzęganie między osiami oraz  przyspie-
szenie dynamiki regulatorów.  

  

Rys. 4. Przebieg prądu sieci iLA i prądu prze-

kształtnika iFA dla układu z filtrem LCL 
 

3. Analiza wpływu zakłóceń w sieci prą-
du przemiennego na pracę układu gene-
rator - przekształtnik 

Jak już zostało to wcześniej powiedziane bar-
dzo ważne z punktu widzenia pracy układu ge-
nerator - przekształtnik jest zapewnienie po-
prawnej (ciągłej) jego pracy w przypadku za-
kłóceń występujących w sieci prądu przemien-
nego, np. zapadów napięcia. Problem ten staje 
się szczególnie istotny w przypadku instalacji 
małej elektrowni wodnej w pobliżu innych od-
biorów dużej mocy oraz w przypadku podłą-
czenia układu generator – przekształtnik na 
końcu linii dystrybucyjnej. Problematyka reak-
cji na zakłócenia w sieci układu generator – 
przekształtnik obejmuje dwa zagadnienia. 
Pierwsze dotyczy zapewnienia odpowiedniej 
dynamiki reakcji układu na zapady napięcia w 
celu zapewnienia ciągłości pracy urządzenia 
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(braku wyłączenia awaryjnego). Ma to szcze-
gólne znaczenie, ponieważ zgodnie z warun-
kami eksploatacji sieci dystrybucyjnej w przy-
padku ochrony przed obniżeniem napięcia po-
wodującej odłączenie układu generacji od sieci 
powinna po tym nastąpić kilkuminutowa 
zwłoka przed ponownym podłączeniem do 
sieci. Prowadzi to do niepotrzebnych przerw  
w pracy układu generator – przekształtnik, przy 
często występujących krótkotrwałych (trwają-
cych do jednej sekundy) zapadach lub zanikach 
napięcia. Zapewnienie ciągłości pracy układu 
generator – przekształtnik, poprzez modyfikacje 
algorytmu sterowania omówiono w rozdziale 2. 
Drugie zagadnienie dotyczy problemu groma-
dzenia/rozpraszania energii z generatora  
w przypadku krótkotrwałych zaburzeń w napię-
ciu sieci. Zapewnienie ciągłości pracy w przy-
padku zapadu napięcia nie zapewnia możliwo-
ści zwrotu pełnej mocy układu do sieci za-
silającej (ograniczenie mocy zwracanej wynika 
z napięcia sieci w chwili zapadu i ograniczeń na 
prąd w osi d układu regulacji przekształtnika 
sieciowego). W takiej sytuacji możliwe jest 
albo zastosowanie dodatkowego zasobnika 
energii (np. w postaci baterii superkondensa-
torów) z dwukierunkowym przekształtnikiem 
obniżająco-podwyższającym lub układu rozpra-
szania energii (układ hamulca elektrycznego, 
pokazany na rys. 1). Pierwszy przypadek jest 
rozwiązaniem droższym ze względu na bardziej 
rozbudowany przekształtnik oraz zdecydowanie 
wyższy koszt zasobnika energii. Występuje 
wtedy potrzeba zgromadzenia odpowiedniej 
ilości energii (∆E=PN*tzapad) oraz wstępne nała-
dowanie  zasobnika do napięcia wynikającego  
z mocy znamionowej generatora i prądu zna-
mionowego przekształtnika DC/DC 
(UP=PN/INDC/DC). Równocześnie zysk wynika-
jący z gromadzenia energii (zamiast jej rozpra-
szania) jest niewielki. Z tego względu lepsze 
jest rozwiązanie drugie (układ rozpraszania 
energii) i ten układ został zrealizowany w apli-
kacji docelowej. Przyjęto dodatkowo, że  
w przypadku zapadu napięcia o wartości wię-
kszej od 20 % wyłączane są tranzystory w prze-
kształtniku sieciowym, w celu uniknięcia pro-
blemów z wyłączeniem awaryjnym prze-
kształtnika sieciowego. 
Na rys. 5 i 6 pokazane zostały przebiegi odpo-
wiednio przy płytkim zapadzie i zaniku napię-
cia. W pierwszym przypadku zapad powoduje 
zakłócenie w napięciu obwodu pośredniczą-
cego, które zostaje szybko wytłumione poprzez 

działanie układu regulacji i po krótkotrwałym 
procesie przejściowym układ pracuje ze zwięk-
szonym prądem sieci, który stopniowo maleje 
do prądu przed zapadem napięcia (jako źródło 
zapadu wykorzystano tu bezpośredni rozruch 
silnika indukcyjnego klatkowego). W przy-
padku zaniku (rys. 6) lub głębokiego zapadu 
napięcia wyłączane są tranzystory w prze-
kształtniku sieciowym AC/DC (prąd sieci ma-
leje do wartości wynikającej z mocy biernej 
kondensatora w filtrze LCL), napięcie konden-
satora rośnie i załącza się układ rozpraszania 
energii. W tym stanie mierzony jest czas trwa-
nia zapadu w celu zabezpieczenia układu roz-
praszania energii przed przegrzaniem. Po za-
kończeniu zapadu załączają się ponownie tran-
zystory w przekształtniku sieciowym, stop-
niowo maleje napięcie kondensatora i wyłącza 
się układ rozpraszania energii. 
 

 
 

Rys. 5. Przebiegi prądów sieci i napięcia kon-

densatora dla płytkiego zapadu napięcia 
 

 
 

Rys. 6. Przebiegi prądów sieci i układu rozpra-

szania oraz napięcia kondensatora dla zaniku 

napięcia 

4. Praca układu na sieć wydzieloną   

W niniejszym punkcie rozważony zostanie 
układ generator - przekształtnik pracujący na 
sieć wydzieloną („off-grid”). W rozważanym 
układzie, ze względu na specyfikę odbiorników 
(odbiorniki odporne na zmiany napięcia zasila-
nia) oraz koszty, zrezygnowano z dodatkowego 
zasobnika energii. W tym przypadku najważ-
niejsza, z punktu widzenia sterowania, jest ni-
ska dynamika układu regulacji turbiny, która 
powoduje, że przy skokowych zmianach obcią-
żenia zmienia się napięcie obwodu pośredni-

iLA,B 

uDC 

uDC 

iLA 

iCH 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 137

czącego, jak i również napięcie na zaciskach 
odbiornika i wynikająca z niego moc odbior-
nika.  
W porównaniu do układu przedstawionego na 
rys. 1 zamiast podłączenia do sieci zasilającej 
odbiorniki energii podłączane są do zacisków 
filtra wyjściowego, przy czym filtr LCL zastą-
piono układem dławik, transformator separu-
jący, kondensator. Transformator ma pierwotne 
uzwojenie połączone w trójkąt, a wtórne  
w gwiazdę z przewodem zerowym. Dzięki temu 
istnieje możliwość symetryzacji obciążeń nie-
symetrycznych zasilanych z sieci wydzielonej. 
Układ sterowania generatora, przedstawiony na 
rys. 2 rozbudowany został o nadrzędny regula-
tor napięcia obwodu pośredniczącego z niesy-
metrycznymi ograniczeniami, którego rolą jest 
dopasowywanie prędkości do aktualnego mo-
mentu na wale generatora. O momencie na wale 
generatora decyduje sterownik turbiny, który 
stanowi w niniejszym rozwiązaniu układ pod-
rzędny, sterowany sygnałami binarnymi 
(zwiększ moc, zmniejsz moc) ze sterownika sie-
ciowego pracującego na sieć wydzieloną. Ste-
rownik sieciowy generuje na zaciskach sieci 
wydzielonej napięcie. Dodatkowo w oparciu  
o prądy odbiornika generuje napięcia kompen-
sujące spadki napięcia na reaktancjach wzdłuż-
nych transformatora i dławiku.  
W przypadku braku odpowiedniej wartości na-
pięcia w obwodzie DC sterownik przekształt-
nika sieciowego zmniejsza napięcie zasilające 
odbiorniki (zmniejszając tym samym moc do-
starczaną do odbiorników) i generuje sygnał 
zwiększ moc dla sterownika turbiny. Proces 
zwiększania mocy kończy się w chwili osią-
gnięcia napięcia znamionowego obwodu po-
średniczącego DC. Przy zmniejszeniu się mocy 
odbiorników sterownik przekształtnika siecio-
wego generuje sygnał zmniejsz moc, a nadmiar 
mocy z generatora, do chwili osiągnięcia no-
wego stanu równowagi wydzielany jest w ukła-
dzie rozpraszania energii. Na rys. 7-9 przedsta-
wione zostały wyniki badań eksperymentalnych 
układu przy pracy na sieć wydzieloną. Rys. 7 
przedstawia pracę układu dla stanu ustalonego. 
Dzięki filtrującemu działaniu kondensatora na-
pięcie odbiorników ma kształt sinusoidalny, 
praktycznie bez występowania wyższych har-
monicznych. Prądy po stronie generatora i prze-
kształtnika potwierdzają poprawne działanie 
układu. Przesunięcie między prądem prze-
kształtnika i  napięciem sieci wydzielonej wy-
nika z pomiarów w różnych fazach. 

 
 

Rys. 7. Stan ustalony praca na sieć wydzieloną 

 
Rys. 8. Załączenie pompy 1,5 kW, praca na sieć 

wydzieloną 

   

Rys. 9. Zmiany obciążeń rezystancyjnych, praca 

na sieć wydzieloną 

 
Na rys. 8 pokazano działanie układu w przy-
padku załączenia pompy 1,5 kW, zasilającej 
obwody hydrauliczne. Jak widać w pierwszej 
chwili rośnie amplituda prądu przekształtnika 
oraz zmniejsza się napięcie na zaciskach od-
biornika, po czym układ zaczyna pracować  
w stanie ustalonym. Krótki czas rozruchu wyni-
ka z niewielkiej mocy zasilanego napędu. Testy 
układu pokazały możliwość przeprowadzenia 
rozruchu bezpośredniego napędu większej 
mocy, jednak było to możliwe przy wprowa-
dzeniu dodatkowego sprzężenia obniżającego 
napięcie przy przekroczenie założonego mak-
symalnego prądu obciążenia. 
Reakcję układu na zmiany obciążenia rezystan-
cyjnego pokazano na rys. 9. W pierwszym 
okresie widoczny jest na nim koniec procesu 
regulacji po wcześniej występującej zmianie 
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obciążenia i osiągnięcie stanu ustalonego, a na-
stępnie dociążenie układu odbiornikiem rezy-
stancyjnym. Powoduje to zmniejszenie napięcia 
kondensatora, po czym, gdy napięcie to osią-
gnie założony poziom następuje proces ograni-
czania mocy wyjściowej z układu zasilania. 
Równocześnie następuje proces zwiększania 
mocy turbiny, co widoczne jest po zwiększaniu 
się prądu generatora i spowolnieniu procesu 
zmniejszania się napięcia kondensatora. Nie-
mniej ze względu na niską dynamikę układu re-
gulacji turbiny proces ten trwa stosunkowo 
długi czas. Jak można zauważyć niniejsze roz-
wiązanie, ze względu na duże stałe czasowe, 
nie nadaje się dla odbiorników wymagających 
dużej stabilności napięcia. W takich przypad-
kach wymagany byłby zasobnik energii pokry-
wający zapotrzebowanie podczas trwania pro-
cesu regulacji  parametrów turbiny. 
 

5. Podsumowanie   

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia 
związane z budową i sterowaniem układu gene-
rator – przekształtnik, przeznaczonym do ma-
łych elektrowni wodnych. Omawiane rozwią-
zanie pozwala na pracę generatora przy zmien-
nej prędkości obrotowej, co pozwala na lepsze 
wykorzystanie energii wody i lepsze dopaso-
wanie do warunków hydrologicznych. Omó-
wiono szczegółowo działanie układu regulacji 
w przekształtniku oraz rolę poszczególnych po-
dukładów. Ze względu na pewne problemy 
związane z realizacją aplikacji przeanalizowano 
i przedstawiono przykładowe rozwiązania 
związane z problemem pracy układu przy za-
kłóceniach w sieci, do której przyłączony jest 
generator. Wykazano, że zastosowanie dodat-
kowego układu rozpraszania energii pozwala na 
zapewnienie ciągłości pracy układu. W przy-
padku pracy na sieć wydzieloną zapropono-
wano rozwiązanie pozwalające na pracę układu 
generator – przemiennik bez dodatkowego za-
sobnika energii. Uzyskane wyniki praktyczne 
potwierdziły poprawne działanie aplikacji, przy 
czym ze względu na ograniczoną dynamikę re-
gulacji sterownika turbiny w stanach przejścio-
wych nie jest możliwe zachowanie stabilnej 
wartości napięcia odbiorników, przy dużych 
zmianach ich mocy w stosunku do mocy gene-
ratora. W przypadku takiej potrzeby wymagane 
jest stosowanie dodatkowego zasobnika energii.    
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