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Obecnie występująca na świecie tendencja do zastępowania klasycznych źródeł 

energii takich jak elektrownie węglowe lub atomowe przez odnawialne źródła energii 
spowodowała powstanie nowych problemów i wyzwań dla wielu dziedzin współczesnej 
nauki i techniki. Jednym z najbardziej istotnych zagadnień w obszarze energii alternatywnej, 
oczywiście poza metodami jej pozyskiwania, jest problem jej przetwarzania i odpowiedniego 
wykorzystania. Obecnie najszybciej rozwijanym źródłem energii alternatywnej są panele 
fotowoltaiczne (PV). Są to urządzenia niezwykłe,  ponieważ nie zawierają żadnych 
pracujących części mechanicznych co pozwala im na osiąganie trwałości dochodzącej do 20 
lat i całkowicie bezgłośną pracę. Coraz niższa cena paneli PV, korzystne dofinansowania oraz 
małe nakłady eksploatacyjne czynią z elektrowni PV obiekty atrakcyjne inwestycyjnie. Panele 
PV to źródła prądu stałego zatem sprzęgnięcie ich z istniejącą siecią elektroenergetyczną 
wymaga zastosowania specjalistycznych przekształtników DC/AC. Tego typu urządzenia 
optymalizują wykorzystanie paneli realizując algorytmy poszukiwania punktu maksymalnej 
mocy (MPPT), oraz umożliwiają przekazywanie do sieci energii elektrycznej pozyskanej w 
sposób ekologiczny.  Przekształtniki DC/AC są zatem niezbędną i integralną częścią każdej 
elektrowni słonecznej która wykorzystuje panele fotowoltaiczne.  Innym zastosowaniem 
przekształtników DC/AC są elektrownie wiatrowe. Wykorzystanie przekształtników DC/AC 
pozwala rozwiązać problem dopasowania częstotliwości napięcia generatora do 
częstotliwości sieci przy różnych prędkościach obrotowych turbiny (czyli dla różnych 
prędkości wiatru) bez użycia kosztownych systemów z generatorami indukcyjnymi 
dwustronnie zasilanymi. Użycie przekształtników DC/AC pozwala na zastosowanie w 
systemach elektrowni wiatrowych maszyn prądu zmiennego o magnesach trwałych, które 
mogą pracować również bez nietrwałej przekładni mechanicznej, co jest korzystne 
ekonomicznie i eksploatacyjnie.  Ze względu na ciekawe problemy techniczne występujące w  
przekształtnikach DC/AC współpracujących z odnawialnymi źródłami energii powstała 
przedstawiana tutaj praca magisterska, która została obroniona na Wydziale Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej.  

Celem pracy było przeprowadzenie badań symulacyjnych przekształtnika 
wejściowego DC/DC w topologii Boost-Flyback, przekształtnika wyjściowego DC/AC, a także 
obu układów połączonych ze sobą, tworzących kompletny przekształtnik DC/AC do 
współpracy z alternatywnymi źródłami energii. Temat pracy zakładał również 
zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie modułu mocy zawierającego przekształtnik 
DC/DC Boost-Flyback,  oraz pełnomostkowy przekształtnik DC/AC. Przyjęto maksymalną moc 
przekształtnika P = 1kW. Praca obejmowała również zaprojektowanie i wykonanie dławika o 
uzwojeniach sprzężonych, oraz sterownika cyfrowego w oparciu o moduł ezDSP z 
mikrokontrolerem DSP TMS320F2808 firmy Texas Intruments. 

W myśl założeń tematu pracy magisterskiej zbudowano stabilnie działające modele 
przekształtnika DC/DC (w topologii Boost oraz Boost-Flyback), przekształtnika mostkowego 
DC/AC oraz kompletnego przekształtnika DC/AC do współpracy z odnawialnymi źródłami 
energii. Należy tutaj nadmienić, że typowym stopniem wejściowym DC/DC stosowanym w 
tego rodzaju konstrukcjach jest przekształtnik Boost. Coraz częściej stosuje się tzw. 



*) Mgr inż. Adam Kawa uzyskał I miejsce w Krakowie O/Kr SEP Na Najlepszą Pracę Dymplomowaą za pracę dyplomową pt „Jednofazowy 

przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii” na Wydziale EAIiIB AGH.  

mikroinwertery czyli przekształtniki DC/AC niewielkiej mocy (300W) przeznczone do pracy z 
pojedynczym panelem PV o niewielkim napięciu (30V).  W przypadku pracy z niewielkimi 
napięciami wejściowymi klasyczna topologia Boost wykazuje ograniczoną sprawność. Z tego 
też względu temat pracy przewidywał wprowadzenie do klasycznej topologii Boost 
modyfikacji o charakterze badawczym. Modyfikacji dokonano poprzez zastosowanie dławika 
o uzwojeniach sprzężonych w wyniku czego powstała topologia znana pod nazwą Boost-
Flyback. Takie rozwiązanie stopnia wejściowego przekształtnika DC/AC nie jest stosowane w 
praktyce przemysłowej i stanowi pewną nowość. Jednym z pierwszych etapów prac były 
badania symulacyjne przygotowanych modeli w różnych charakterystycznych stanach pracy 
jak rozruch czy załączenie obciążenia. Na podstawie badań symulacyjnych sformułowano 
wnioski istotne przy realizacji praktycznej przekształtnika. Wszystkie prace symulacyjne 
przeprowadzono w programie Matlab/Simulink z wykorzystaniem biblioteki 
SimPowerSystems. W pracy zawarto również opis projektowania dławika o uzwojeniach 
sprzężonych, jak i założenia przyjęte do jego wykonania. Przedstawiono także niezbędną 
ilość teorii dotyczącej przekształtnika DC/AC współpracującego z siecią elektroenergetyczną. 

W praktycznej części pracy zaprojektowano i wykonano moduł mocy kompletnego 
przekształtnika DC/AC do współpracy z odnawialnymi źródłami energii z wykorzystaniem 
programu Altium Designer 9. Ze względu na konieczność pogodzenia ze sobą połączeń 
wysokoprądowych, które muszą charakteryzować się minimalną indukcyjnością, z układami 
elektronicznymi niezastąpionym okazał się druk 4 warstwowy. Płytkę przystosowano do 
montażu nad powierzchnią radiatora chłodzącego elementy mocy, ale również stanowiącego 
podstawę mechaniczną całej konstrukcji. Do podłączenia sygnałów bramkowych oraz 
pomiarowych ze sterownikiem przewidziano użycie przewodów ekranowanych ze względu 
na silne zakłócające pola elektromagnetyczne obecne w układach energoelektronicznych. 
Zaprojektowano i przygotowano do uruchomienia układ sterujący oparty na module ezDSP i 
mikrokontrolerze DSP firmy Texas Instruments z rodziny C2000. Moduł zawiera obwody 
synchronizacji z siecią, tory analogowe układów pomiarowych, a także wyświetlacz i prostą 
klawiaturę. Specjalnej uwagi wymagało wykonanie dławika o uzwojeniach sprzężonych. 
Rozłożenie uzwojeń zostało pomyślane w taki sposób, by poprzez odpowiednią ich 
konfigurację można było zmieniać parametry dławika takie jak przekładania zwojowa czy 
indukcyjność rozproszenia.  

Prace laboratoryjne obejmowały sprawdzenie poprawności funkcjonowania 
poszczególnych bloków. Z wykorzystaniem gotowego generatora wykonanego na logice 
programowalnej przeprowadzano próby z rezystancyjnym obciążeniem falownika.  
Przeprowadzone badania laboratoryjne pokazały, że podstawowe układy modułu mocy 
pracują poprawnie  zarówno w części DC/DC jaki i DC/AC. Badania przekształtnika Boost-
Flyback potwierdziły, że topologia ta charakteryzuje się dużymi tętnieniami prądu 
wejściowego w zamian oferując duże wzmocnienie napięciowe. Autor zamierza 
kontynuować prace laboratoryjne nad przekształtnikiem, a podstawowe zadania do realizacji 
to: 

 uruchomienie i aplikacja sterownika cyfrowego zrealizowanego w oparciu o moduł 
ezDSP, 

 zaimplementowanie podstawowych algorytmów regulacji oraz obsługi wyświetlaczy i 
klawiatury, 

 uruchomienie układów pomiarowych oraz synchronizacji z napięciem sieci, 

 uruchomienie falownika przy współpracy z siecią elektroenergetyczną , 
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  porównanie sprawności pomiędzy przekształtnikiem DC/DC Boost – Flyback, a 
typową topologią Boost  w różnych warunkach pracy. 

Zbudowane stanowisko laboratoryjne używane jest do przeprowadzania zajęć dydaktycznych 
dla studentów elektrotechniki na I i II stopniu studiów. Wynikiem dotychczasowych badań 
naukowych na zrealizowanym stanowisku jest artykuł : „DC-DC boost-flyback converter 
functioning as input stage for one phase low power grid-connected inwerter” A. Kawa, A. 
Penczek, S. Piróg; Archives of Electrical Engineering. Volume 63, Issue 3, Pages 393–407, ISSN 

(Online) 2300-2506, DOI: 10.2478/aee-2014-0029, September 2014  
 
 

 
Rysunek 1 Schemat poglądowy wykonanego układu laboratoryjnego 

http://dx.doi.org/10.2478/aee-2014-0029
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Rysunek 2 Wykonany moduł mocy 

 
 

 
Rysunek 3 Wykonany moduł sterownika DSP 
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Rysunek 4 Zdjęcie stanowiska laboratoryjnego podczas wykonywania pomiarów 

 


