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1 Imi
↪
e i nazwisko.

Pawe l Szczepankowski

2 Posiadane stopnie naukowe z podaniem nazwy, miej-

sca i roku ich uzyskania oraz tytu l rozprawy dok-

torskiej.

Tytu l doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika nadany uchwa l ↪a Rady
Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej z dnia 15 grudnia 2009,
na podstawie rozprawy pt. Sterowanie falownikami trójpoziomowymi z bezczuj-
nikow

↪
a stabilizacj

↪
a rozk ladu napi

↪
eć w obwodzie pośrednicz

↪
acym.

Promotor: prof. dr hab. inż Janusz Nieznański
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski

dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG

3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jed-

nostkach naukowych.

• 2007-2008 zatrudniony jako samodzielny referent techniczny, 2008-2010 jako asy-
stent na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

• od 2010 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn
Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

• 2014-2015 zatrudniony jako samodzielny specjalista w ramach realizacji projektu
LINTE2 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

4 Wskazanie osi
↪
agni

↪
ecia wynikaj

↪
acego z art. 16 ust.

2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach na-

ukowych i tytule naukowym. Tytu l osi
↪
agni

↪
ecia na-

ukowego. Publikacje lub inne prace wchodz
↪
ace w

sk lad osi
↪
agni

↪
ecia naukowego.

A. Tytu l osi
↪
agni

↪
ecia naukowego.

”
Algorytmy modulacji szerokości impulsów dla przekszta ltników wielopozio-

mowych i matrycowych”– cykl 14 publikacji powi ↪azanych tematycznie wraz z realizacj ↪a
oryginalnych osi ↪agni ↪eć projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych.
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B. Publikacje lub inne prace wchodz
↪
ace w sk lad osi

↪
agni

↪
ecia na-

ukowego.

Na osi ↪agni ↪ecie naukowe habilitanta sk lada si ↪e monotematyczny zbiór publikacji poświ ↪eco-
nych algorytmom modulacji szerokości impulsów. W celu klarownej prezentacji osi ↪agni ↪eć
kandydata zbiór ten podzielono na sekcje dla czterech różnych typów przekszta ltnika:

• B.1. przekszta ltnik 3-ga l ↪eziowy, 3-poziomowy z diodami poziomuj ↪acymi,

• B.2. przekszta ltnik 3-ga l ↪eziowy, 4-poziomowy z diodami poziomuj ↪acymi,

• B.3. przekszta ltnik 4-ga l ↪eziowy, 3-poziomowy z diodami poziomuj ↪acymi,

• B.4. przekszta ltniki o budowie matrycowej.

B.1. Algorytmy modulacji dla przekszta ltnika trójpoziomowego z diodami poziomuj ↪a-
cymi, które znalaz ly zastosowanie w urz ↪adzeniach produkowanych przez firm ↪e C&T El-
mech z Pruszcza Gdańskiego w latach 2010–2012 oraz 2014–2019.

[0] P. Szczepankowski i J. Nieznański,”Application of Barycentric Coordinates in Space
Vector PWM Computations”, IEEE Access, 2019.
Manuskryt o numerze ID Access-2019-10203 zosta l przyj ↪ety do druku z drobnymi
poprawkami (minor edits). Artyku l ukaże si ↪e w maju bież ↪acego roku. Imact Fac-
tor 3,557. Mój udzia l szacuj ↪e na 80%. Zakres prac zrealizowanych przeze mnie
obejmowa l badania symulacyjne oraz laboratoryjne.

[1] P. Szczepankowski i J. Szwarc, “Realizacja modulacji bazuj ↪acej na koncepcji wekto-
rów wirtualnych z wykorzystaniem funkcji kszta ltu dla przekszta ltników trójpozio-
mowych NPC”, Przegl ↪ad Elektrotechniczny, t. 4B, s. 230–235, 2012,
Publikacja JCR, 15 punktów. Impact factor 0,244. Liczba cytowań 0. Mój udzia l
w powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 90%. Pozosta ly udzia l zwi ↪azany jest z zadaniami
edytorskimi, które wykona l drugi autor, wobec którego pe lni lem funkcj ↪e promotora
pomocniczego, a który obecnie nie jest pracownikiem nauki.

[2] P. Szczepankowski, J. Nieznański i W. Śleszyński, “Zastosowanie funkcji kszta ltu
elementu skończonego w modulacji szerokości impulsów na przyk ladzie modulacji
dwufazowej z kompensacj ↪a napi ↪ecia niezrównoważenia w trójpoziomowym falowniku
napi ↪ecia 3L-NPC”, Przegl ↪ad Elektrotechniczny, t. 5, s. 208–213, 2011,
Publikacja JCR, 15 punktów. Impact Factor 0.244. Liczba cytowań 1. Mój udzia l w
powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 60%. Mój wk lad w powstanie artyku lu polega l na reali-
zacji badań analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych oraz na opracowaniu
wyników.

[3] P. Szczepankowski i J. Nieznański, “Virtual Space Vector Pulse Width Modula-
tion Algorithm for Three-Level NPC Converters Based on the Final Element Shape
Functions”, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IE-
CON), 2013,
Materia l konferencyjny indeksowany w Web of Science, 15 punktów. Liczba cytowań
3. Mój udzia l w powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 60%. Mój wk lad w powstanie artyku lu
polega l na realizacji badań analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych oraz
na opracowaniu wyników.
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W latach 2010–2012 prowadzi lem intensywne badania naukowe w tematyce algorytmów
modulacji szerokości impulsów oraz równoważenia napi ↪eć w obwodzie pośrednicz ↪acym
dla trójpoziomowego przekszta ltnika z diodami poziomuj ↪acymi. Rezultaty moich badań
zosta ly wykorzystane w uk ladzie przekszta ltnikowym firmy C&T Elmech, który zosta l za-
stosowany w systemie równoleg lej kompensacji aktywnej XINUS D3 2000 o mocy 2 MVA
w kopalni KWK ”Ziemowit”. Dodatkowo zakres mojego udzia lu w projekcie obejmo-
wa l: projekt mikroprocesorowego uk ladu sterowania z procesorem zmiennoprzecinkowym
TMS320C6726 oraz programowalnym uk ladem logicznym FPGA EP2C25, przygotowanie
oprogramowania do komunikacji, programowania pami ↪eci flash–spi, wizualizacji zmien-
nych systemowych oraz opracowanie struktur cyfrowych do obs lugi pozosta lych elemen-
tów systemu, takich jak przetworniki, kana ly transmisji świat lowodowej. Dodatkowo za-
daniem, które zrealizowa lem by lo zaprojektowanie i wdrożenie cyfrowych struktur genera-
cji sygna lów bramkowych PWM. Inwestycja, w szczególności energetyczny filtr aktywny
(EFA) uzyska l pozytywn ↪a rekomendacj ↪e Kompanii W↪eglowej. Uczestnicz ↪ac w pracach
wdrożeniowych rozwi ↪azywa lem problemy naukowe, szczegó lowo opisane i oznaczone w za-
 l ↪aczniku Za l.5, jako punkty B.1.1–B.1.4.

Zaświadczenia osób reprezentuj
↪
acych przedsi

↪
ebiorstwa (znajduj

↪
ace si

↪
e w

za l
↪
aczniku Za l.7), w których realizowa lem prace wdrożeniowe by ly wystawiane

po szczegó lowej weryfikacji sporz
↪
adzonego przeze mnie wykazu b

↪
ed

↪
acego za-

 l
↪
acznikiem Za l.5.1

W latach 2014–2019 jako jeden z dwóch pracowników naukowych dzia lu R&D firmy
C&T Elmech, by lem odpowiedzialny za wsparcie, szkolenia, wdrożenia oraz ekspertyzy
wewn ↪etrzne urz ↪adzeń posiadaj ↪acych przekszta ltniki AC–DC lub/i DC–AC, do których za-
liczyć można uk lady EFA, kompensatory mocy biernej oraz przetwornice napi ↪ecia zmien-
nego. Domen ↪a moich dzia lań by ly algorytmy modulacji szerokości impulsów oraz mikro-
procesorowe uk lady sterowania, obejmuj ↪ace wszystkie elementy elektroniczne systemu,
nie tylko jednostk ↪e obliczeniow ↪a ale również przetwarzanie sygna lów, komunikacj ↪e i oraz
oprogramowanie wspieraj ↪ace serwisowanie tych urz ↪adzeń. Zakres mocy urz ↪adzeń wynosi l
od 50kVA/400VAC do 1MVA/1100VAC. Poza prac ↪a nad rozwojem algorytmów modulacji
dwufazowej oraz trójfazowej dla przekszta ltnika NPC, bra lem udzia l w tworzeniu rozwi ↪a-
zań dla zagadnień naukowych opisanych w za l ↪aczniku Za l.5, w punktach jako B.1.5–B.1.8.

Dodatkowe dokumenty (oświadczenia, referencje, noty katalogowe, dy-
plomy, wyróżnienia) potwierdzaj ↪ace osi ↪agni ↪ecia opisane w punkcie
B.1.1–B.1.8 znajduj ↪a si ↪e w za l ↪aczniku Za l.7.

B.2. Algorytmy modulacji dla przekszta ltnika czteropoziomowego z diodami pozio-
muj ↪acymi 4L–DCC (ang. Four Level Diode Clamped Converter), które znalaz ly zastoso-
wanie w prototypach uk ladów przemys lowych opracowanych w Instytucie Elektrotechniki
w Warszawie w latach 2011-2013.

1Wykaz prac, czyli za l ↪acznik Za l.5, zosta l opracowany wcześniej na potrzeby uzyskania wymaganych
zaświadczeń i referencji od przedsi ↪ebiorców oraz przedstawicieli innych jednostek, w których realizowa lem
badania stosowane.
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[4] R. Strzelecki, K. Zymmer i P. Szczepankowski, “Charakterystyka wybranych w laści-
wości modulacji 2P-SVPWM, 3P-SVPWM oraz VSVPWM dla falownika 4L-DCC”,
Przegl ↪ad Elektrotechniczny, t. 10A, s. 26–31, 2012,
Publikacja JCR, 15 punktów. Impact Factor 0.244. Liczba cytowań 0. Mój udzia l
w powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 80%. Mój wk lad w powstanie artyku lu polega l na
zrozumieniu dzia lania oraz algorytmizacji trzech typów modulacji PWM i przepro-
wadzeniu badań porównawczych.

[5] ——, “Budowa i sterowanie uk ladu równoważenia napi ↪eć w obwodzie pośredni-
cz ↪acym czteropoziomowego przekszta ltnika 4L-DCC”, Przegl ↪ad Elektrotechniczny,
t. 10A, s. 32–36, 2012,
Publikacja JCR, 15 punktów. Impact Factor 0.244. Liczba cytowań 0. Mój udzia l
w powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 80%. Nowatorska topologia uk ladu równoważenia
napi ↪eć zosta la zaproponowana przez prof. Ryszarda Strzeleckiego. Mój wk lad w po-
wstanie artyku lu polega l na opracowaniu strategii sterowania tym uk ladem oraz na
porównaniu w laściwości kilku opcji modulacji szerokości impulsów.

[6] R. Strzelecki, P. Szczepankowski, M. Parchomiuk i M. Grabarek, “Dwukierunkowy
przekszta ltnik 4L-DC z aktywn ↪a regulacj ↪a napi ↪eć w obwodzie pośrednicz ↪acym”,
Przegl ↪ad Elektrotechniczny, t. 12A, s. 12–17, 2012,
Publikacja JCR, 15 punktów. Impact Factor 0.244. Liczba cytowań 2. Mój udzia l
w powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 70%. Mój wk lad w powstanie artyku lu polega l na
realizacji wszysktich badań symulacyjnych, przetworzeniu materia lu z badań modelu
i opracowaniu wyników.

[7] P. Szczepankowski, R. Strzelecki i N. Strzelecka, “Four Level Diode-Clamped Back-
To-Back Converter with Active DC Link Voltage Control”, 8th International Con-
ference on Compatibility and Power Electronics (CPE), 2013,
Materia l konferencyjny indeksowany w Web of Science, 15 punktów. Liczba cytowań
1. Mój udzia l w powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 80%. Mój wk lad w powstanie arty-
ku lu polega l na realizacji wszysktich badań symulacyjnych, przetworzeniu materia lu
z badań prototypu i opracowaniu wyników.

W latach 2011–2013 bra lem czynny udzia l w pracach badawczych i uruchomienio-
wych czterokwadrantowego, czteropoziomowego przekszta ltnika z diodami poziomuj ↪acymi
o mocy 1MVA oraz sprz ↪etowym uk ladem równoważenia napi ↪eć w obwodzie pośredni-
cz ↪acym, do beztransformatorowych zastosowań nap ↪edowych w obszarze średnich napi ↪eć
6kVAC. Mój udzia l w pracach zespo lu polega l na rozwi ↪azaniu nast ↪epuj ↪acych problemów
naukowych opisanych w za l ↪aczniku Za l.5, w punktach jako B.2.1–B.2.6. Efekty moich
dzia lań spotka ly si ↪e z szerokim uznaniem i zosta ly nagrodzone mi ↪edzy innymi dwoma wy-
różnieniami Instytutu Elektrotechniki.

Dodatkowe dokumenty (oświadczenia, dyplomy, wyróżnienia) potwier-
dzaj ↪ace osi ↪agni ↪ecia opisane w punkcie B.2.1–B.2.6 znajduj ↪a si ↪e w za-
 l ↪aczniku Za l.7.
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B.3. Algorytm modulacji PWM dla czteroga l ↪eziowego przekszta ltnika trójpoziomowego
z diodami poziomuj ↪acymi zosta l opracowany na potrzeby projektu badawczego nr N510
326237 pt. ”Czteroga l ↪eziowy energetyczny filtr aktywny z przekszta ltnikiem 3-poziomowym
i obwodem sprz ↪egaj ↪acym LCL, zapewniaj ↪acy graniczn ↪a skuteczność kompensacji”. Algo-
rytm zosta l uruchomiony i zweryfikowany na stanowisku z modelem przekszta ltnika czte-
roga l ↪eziowego trójpoziomowego NPC. Nie zosta l jednak do tej pory wdrożony w przemyśle
ani uruchomiony w prototypie uk ladu tak jak osi ↪agni ↪ecia B.1 oraz B.2.

[8] P. Szczepankowski, J. Nieznański i W. Śleszyński, “A New Three-Dimensional Space
Vector Modulation for Multilevel Four-Leg Converters Based on the Shape Func-
tions of Tetrahedral Element”, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial-
Electronics-Society (IECON), 2013,
Materia l konferencyjny indeksowany w Web of Science, 15 punktów. Liczba cytowań
3. Mój udzia l w powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 50%. Mój wk lad w powstanie arty-
ku lu polega l na realizacji wszysktich badań symulacyjnych, przetworzeniu materia lu
z badań z wykorzystaniem modelu i opracowaniu wyników. doi: 10.1109/IECON.
2013.6699651.

[9] P. Szczepankowski, J. Szwarc i D. Wojciechowski,“Modulacja 3D-SVPWM dla prze-
kszta ltników wielopoziomowych czteroga l ↪eziowych na bazie funkcji kszta ltu”, Prze-
gl ↪ad Elektrotechniczny, t. 6, s. 125–131, 2011,
Publikacja JCR, 15 punktów, Impact Factor 0.244. Liczba cytowań 0. Mój udzia l w
powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 80%. W ramach prac nad artyku lem przeprowadzi lem
badania symulacyjne oraz uruchomi lem model.

[10] P. Szczepankowski i J. Szwarc, “Modulacja 3D-SVPWM z kompensacj ↪a napi ↪ecia
niezrównoważenia i balansowaniem napi ↪eć DC dla czteroga l ↪eziowego falownika 3L-
NPC”, Przegl ↪ad Elektrotechniczny, t. 7, s. 83–89, 2011,
Publikacja JCR, 15 punktów, Impact Factor 0.244. Liczba cytowań 0. Mój udzia l
w powstaniu artyku lu szacuj ↪e na 90%. Pozosta ly udzia l zwi ↪azany jest z zadaniami
edytorskimi, które wykona l drugi autor, wobec którego pe lni lem funkcj ↪e promotora
pomocniczego, a który obecnie nie jest pracownikiem nauki.

B.4. Algorytmy modulacji PWM dla uk ladów matrycowych. W artyku lach przed-
stawiono koncepcj ↪e realizacji obliczeń wspó lczynników wype lnień z wykorzystaniem tzw.
funkcji kszta ltu - czyli metod g ladkiej interpolacji funkcji w uk ladach barycentrycznych.
Przedstawione rezultaty badań zawiera ly rozważania analityczne oraz symulacyjne.

[11] P. Szczepankowski,“Nowa metoda bezpośredniej syntezy napi ↪eć w przekszta ltnikach
matrycowych z zastosowaniem funkcji kszta ltu”, Przegl ↪ad Elektrotechniczny, t. 11,
s. 136–140, 2013,
Publikacja JCR, 10 punktów. Impact Factor – nie dotyczy. Liczba cytowań 0.

[12] ——, “A new duty cycles calculation method in pulse width modulation for direct
matrix converters based on the shape function concept”, 8th International Confe-
rence on Compatibility and Power Electronics (CPE), 2013,
Materia l konferencyjny indeksowany w Web of Science, 15 punktów. Impact Factor
– nie dotyczy. Liczba cytowań 0.
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[13] ——, “Zastosowanie funkcji kszta ltu w sterowaniu przekszta ltnikami matrycowymi
w warunkach asymetrii napi ↪eć zasilaj ↪acych”, Przegl ↪ad Elektrotechniczny, t. 6, s. 160–
165, 2014,
Publikacja w czasopísmie recenzowanym, 10 punktów. Impact Factor – nie dotyczy.
Liczba cytowań 0. doi: 10.12915/pe.2014.06.30.

4.1 Sumaryczne podsumowanie wspó lczynników bibliograficz-
nych habilitanta po otrzymaniu tytu lu doktora nauk ści-
s lych.

Tablica 1: Zestawienie wspó lczynników bibliograficznych.

Źród lo danych h-indeks cytowania (bez autocytowań)

Scopus 4 46 (28)

Web of Science 3 15 (13)

Google Scholar 4 65 (–)

Tablica 2: Wybrane inne wskaźniki bibliograficzne (w tym publikacja [0]).

LP opis wskaźnika wartość

1 uśredniony udzia l w publikacjach 60%

2 suma punktów za publikacje 284

3 suma punktów z uwzgl ↪ednieniem udzia lu 190

4 sumaryczny impact factor 6,0

5 sumaryczny impact factor z uwzgl ↪ednieniem udzia lu 4,48
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4.2 Podsumowanie wybranych wspó lczynników bibliograficznych
dokumentuj

↪
acych osi

↪
agni

↪
ecie.

Tablica 3: Wybrane inne wskaźniki bibliograficzne dla publikacji wliczanych jako osi ↪a-
gni ↪ecie (w tym publikacja [0]).

LP opis wskaźnika wartość

1 uśredniony udzia l w publikacjach 80%

2 suma punktów za publikacje 185

3 suma punktów z uwzgl ↪ednieniem udzia lu 146

4 sumaryczny impact factor 5,27

5 sumaryczny impact factor z uwzgl ↪ednieniem udzia lu 4,19

Rysunek 1: Raport cytowań za lata 2009-2019 ze strony Web of Science.

Rysunek 2: Raport cytowań za lata 2012-2018 ze strony Scopus.
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4.3 Omówienie celu naukowego prac i osi
↪
agni

↪
etych wyników

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.

4.3.1 Wprowadzenie.

Wspólnym celem naukowym prac wskazanych jako osi ↪agni ↪ecie jest poszerzenie istnie-
j ↪acej wiedzy w zakresie modulacji szerokości impulsów w uk ladach energoelektronicznych
przez realizacj ↪e badań stosowanych zmierzaj ↪acych do wykorzystania wyników w praktyce.
Zaś najważniejszym celem naukowym moich prac jest wykazanie funkcjonowania
wspólnych zależności i formu l dla obliczeń wartości wspó lczynników wype lnień w modula-
cji PWM (ang. Pulse Width Modulation) implementowanej w przemiennikach cz ↪estotli-
wości takich jak, wielopoziomowe falowniki z diodami poziomuj ↪acymi oraz przekszta ltniki
matrycowe.

Rozwój i dost ↪epność pó lprzewodnikowych przyrz ↪adów mocy istotnie wp lywa na opra-
cowania i wdrożenia nowych koncepcji topologicznych, takich jak wielopoziomowe, wielo-
ga l ↪eziowe przekszta ltniki z diodami poziomuj ↪acymi2,3,4 czy wieloterminalowe przekszta lt-
niki matrycowe do zastosowań z wielofazowymi silnikami elektrycznymi 5,6,7,8. Algorytm
modulacji szerokości impulsów PWM jest nieodzownym i bardzo istotnym elementem ar-
chitektury uk ladów sterowania tych urz ↪adzeń. G lównym zadaniem algorytmu PWM jest
realizacja obliczeń pozwalaj ↪acych na syntez ↪e napi ↪ecia wyj́sciowego, którego wartość śred-
nia liczona za okres modulacji powinna być teoretycznie równa wartości zadanej przez ste-
rowanie nadrz ↪edne. Niestety, wraz ze wzrostem z lożoności uk ladu, w szczególności liczby
faz wyj́sciowych oraz liczby poziomów napi ↪eć wyj́sciowych, implementacja algorytmów
modulacji staje si ↪e trudna i cz ↪esto k lopotliwa w realizacji. Stwierdzenie to staje si ↪e tym
bardziej zasadne, gdy celem opracowania jest algorytm modulacji PWM dla Energetycz-
nych Filtrów Aktywnych (EFA), w którym należy uwzgl ↪ednić szereg wymagań dla tego
typu aplikacji pracuj ↪acych w warunkach przemys lowych. Choć przedstawione osi ↪agni ↪ecia
projektowe, konstrukcyjne oraz technologiczne prezentuj ↪a szerokie spektrum zagadnień,
to wspóln ↪a osi ↪a badań naukowych prowadzonych przeze mnie pozostaje nadal algorytm
modulacji.

2S. Kouro, M. Malinowski, K. Gopakumar, J. Pou, L. Franquelo, B. Wu, J. Rodriguez, M. Perez,
and J. Leon, “Recent advances and industrial applications of multilevel converters,” IEEE Trans. Ind.
Electron., vol. 57, DOI 10.1109/TIE.2010.2049719, no. 8, pp. 2553–2580, Aug. 2010.

3J. Carrasco, L. Franquelo, J. Bialasiewicz, E. Galvan, R. PortilloGuisado,M. Pratsa, and J. Leon,
“Power-electronic systems for the grid integration of renewable energy sources: A survey,” IEEE Trans.
Ind. Electron., vol. 53, DOI 10.1109/TIE.2006.878356, no. 4, pp. 1002–1016, Jun. 2006.

4K. Bose, “Power electronics and motor drives recent progress and perspective,” IEEE Trans. Ind.
Electron., vol. 56, DOI10.1109/TIE.2008.2002726, no. 2, pp. 581–588, Feb. 2009.

5J. Kolar, T. Friedli, J.Rodriguez, and P. Wheeler, “Review of three-phase pwm ac-ac converter
topologies,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 5, DOI 10.1109/TIE.2011.2159353, no. 11, pp. 4988–5006,
Jun. 2011.

6L. Empringham, J. Kolar, J. Rodriguez, P. Wheeler, and J. C. Clare, “Technological issues and
industrial application of matrix converters: A review,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 60, DOI
10.1109/TIE.2012.2216231, no. 10, pp. 4260–4271, Oct. 2013.

7S. M. Ahmed, A. Iqbal, H. Abu-Rub, J. Rodriguez, C. Rojas, and M. Saleh, “Simple carrier-based
pwm technique for a three-to-nine phase direct ac-ac converter,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58,
DOI 10.1109/TIE.2011.2134062, no. 11, pp. 5014–5023, Nov. 2011.

8E. Levi, “Multi-phase machines for variable speed applications,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 55,
DOI 10.1109/TIE.2008.918488, no. 5, pp. 1893–1909, May. 2008.
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W ci ↪agu ostatnich dziesi ↪eciu lat, jako osoba zajmuj ↪aca si ↪e opracowaniem i wdroże-
niem algorytmów modulacji PWM, aktywnie uczestniczy lem również w pracy zespo lów
naukowych spoza swojej macierzystej uczelni. Wraz z naukowcami z Akademii Morskiej
(prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, dr hab. inż. Daniel Wojciechowski, dr hab.
inż. Piotr Mysiak), Instytutu Elektrotechniki w Warszawie (dr hab. inż. Krzysztof Zym-
mer, dr inż. Marcin Parchomiuk) oraz Instytutu Energetyki w Gdańsku (dr inż. Tomasz
Bajdecki) pracowa lem nad rozwi ↪azaniem problemów naukowych skojarzonych z czteroma
rodzajami przekszta ltników:

• 3-ga l ↪eziowy, 3-poziomowy z diodami poziomuj ↪acymi [0]–[3],

• 3-ga l ↪eziowy, 4-poziomowy z diodami poziomuj ↪acymi [4]–[7],

• 4-ga l ↪eziowy, 3-poziomowy z diodami poziomuj ↪acymi [8]–[10],

• o budowie matrycowej [11]–[13].

Zakres mojej wspó lpracy świadczy o aktualności podj ↪etych przeze mnie badań stosowa-
nych do których mog ↪e zaliczyć prac ↪e nad rozwi ↪azaniem nast ↪epuj ↪acych zagadnień (ozna-
czenia zgodne z wykazem Za l.5):

B.1.1, B.2.1 – precyzyjne formowanie napi ↪eć wyj́sciowych w trójfazowych, wielopozio-
mowych przekszta ltnikach napi ↪ecia DC–AC z diodami poziomuj ↪acymi,

B.3 – dok ladna synteza napi ↪eć w wielopoziomowym przekszta ltniku czteroga l ↪eziowym
DC–AC z diodami poziomuj ↪acymi,

B.4 – dok ladna synteza napi ↪eć w przekszta ltnikach AC–AC o budowie matrycowej,

B.1.2, B.2.2, B.2.3, B.3 – równoważenie i stabilizacja napi ↪eć na kontestatorach zain-
stalowanych w obwodzie pośrednicz ↪acym odpowiednio dla przekszta ltnika 3L–NPC
(ang. Three Level Neutral Point Clamped Converter), 4L–DCC (ang. Four Level
Diode Clamped Converter) oraz 3L–4W–NPC (ang. Three Level Four Leg Neutral
Point Clamped Converter),

B.1.3, B.1.8, B.2.3, B.3, B.4 – formowanie optymalnej sekwencji stanów  l ↪aczników
dla uk ladów DC–AC oraz matrycowych,

B.1.4 – alternatywne metody modulacji szerokości impulsów w przekszta ltnikach 3L–
NPC oraz 4L–DCC,

B.1.5, B.1.6, B.1.7 – poprawa jakości kompensacji wyższych harmonicznych pr ↪adu sieci
zasilaj ↪acej w aplikacji EFA z wykorzystaniem przekszta ltnika 3L–NPC,

B.2.4, B.2.5, B.2.6 – opracowanie rozwi ↪azań prototypowych nakierowanych na wdro-
żenie do aplikacji nap ↪edowych średniego napi ↪ecia 6kV ze zwrotem energii do sieci
zasilaj ↪acej.
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4.3.2 Omówienie tematyki badań zwi
↪
azanych z najważniejszym celem nauko-

wym.

Najważniejszym celem naukowym by lo dla mnie wykazanie funkcjonowania wspólnych
zależności i formu l dla obliczeń wartości wspó lczynników wype lnień w modulacji PWM.
Rezultaty badań analitycznych oraz symulacyjnych, które przeprowadzi lem zosta ly wy-
korzystane w cyklu publikacyjnym wskazanym jako element osi ↪agni ↪ecia naukowego oraz
cz ↪eść z nich zosta la wdrożona w przemyśle. Niniejsza sekcja autoreferatu ma prezento-
wać szczegó lowo koncepcj ↪e obliczeń wspó lczynników wype lnień PWM w uj ↪eciu bardziej
sformalizowanym, bliższym prezentacji zagadnień matematycznych, ponieważ pozwoli to
na klarown ↪a prezentacj ↪e najważniejszego osi ↪agni ↪ecia – wyznacznikowej metody obli-
czeń wspó lczynników wype lnień, bez funkcji trygonometrycznych i k

↪
atów, dla

zagadnień modulacji PWM, w których wektory napi
↪
eć9 tworz

↪
a uk lady niesy-

metryczne10, zdeformowane11 lub wiruj
↪
ace12. Prezentacj ↪e mojego najważniejszego

osi ↪agni ↪ecia naukowego podzieli lem na trzy sekcje. W sekcji pierwszej przedstawiono roz-
ważania prowadz ↪ace do uzyskania nowej formu ly na obliczenie wspó lczynników wype lnień
PWM w przypadku, gdy napi ↪ecia wyj́sciowe przekszta ltnika prezentowane s ↪a w dwuwy-
miarowym kartezjańskim uk ladzie odniesienia xy. Druga sekcja zawiera opis rozwi ↪azania
dla przestrzennego uk ladu wektorów bazowych w trójwymiarowym kartezjańskim uk ladzie
odniesienia xyz stosowanym w algorytmach modulacji dla uk ladów czteroprzewodowych.
Sekcja trzecia prezentuje najbardziej śmia l ↪a prób ↪e unifikacji algorytmów modulacji PWM
w przekszta ltnikach matrycowych realizuj ↪acych bezpośrednie przetwarzanie napi ↪ecia typu
AC–AC.

Przypadek dwuwymiarowego, p laskiego uk ladu odniesienia - trójfazowe
przekszta ltniki DC–AC.

Za lóżmy, że w dwuwymiarowym, p laskim uk ladzie odniesienia xy określono trójelemen-
towy zbiór wektorów [~w1,~w2,~w3] pokazanych na rysunku 3, których wspó lrz ↪edne spe lniaj ↪a
nast ↪epuj ↪ace równanie

α1 · ~w1 + α2 · ~w2 + α3 · ~w3 = ~e (1)

gdzie α1, α2 i α3 s ↪a nieujemnymi wspó lczynnikami rzeczywistymi skaluj ↪acymi d lugość
danego wektora. Wartość wspó lczynników skaluj ↪acych w (1) może być wyznaczona za
pomoc ↪a rozwi ↪azania graficznego, ale nie jest ono odpowiednie w przypadku poszukiwania
rozwi ↪azania o charakterze algebraicznym. W celu sformu lowania bardziej praktycznego
rozwi ↪azania, weźmy pod uwag ↪e uk lad wektorów pokazany na rysunku 3(b), w którym
wprowadzono lokalny ukośnok ↪atny uk lad odniesienia pq zbudowany na wektorach ~v1 i ~v2

9w przypadku przekszta ltników DC–AC chodzi o wektory tworz ↪ace diagram wektorów bazowych –
tzw. p laszczyzn ↪e wektora przestrzennego, zaś w przypadku syntezy napi ↪ecia w przekszta ltnikach AC–AC
chodzi o wektory reprezentuj ↪ace napi ↪ecia wej́sciowe, jak i wyj́sciowe

10sformu lowanie ”uk lady niesymetryczne” odwo luje si ↪e do p laszczyzny wektora przestrzennego, w któ-
rym sektory oraz regiony nie s ↪a trójk ↪atem równobocznym, w szczególności uk lad nie spe lnia warunków
uk ladu ukośnok ↪atnego (por. algebra liniowa)

11uwzgl ↪ednienie chwilowych, bież ↪acych wartości napi ↪eć w obwodzie pośrednicz ↪acym wielopoziomowego
przekszta ltnika napi ↪ecia prowadzi do uzyskania zdeformowanego diagramu wektorów reprezentuj ↪acych
napi ↪ecia wyj́sciowe, deformacja jest tym wi ↪eksza im wi ↪eksze s ↪a t ↪etnienia napi ↪eć kondensatorów DC

12przebiegi zmienne w czasie mog ↪a być reprezentowane w postaci sygna lów analitycznych jako wiruj ↪acy
wektor (por. transformacja Hilberta, drganie uogólnione)
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Rysunek 3: Uk lad wektorów w p laskim kartezjańskim uk ladzie wspó lrz ↪ednych (a), lokalny
ukośnok ↪atny uk lad wspó lrz ↪ednych pq (b).
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Rysunek 4: Projekcja wektora zadanego ~u: (a) na wektor ~v2 (b) na wektor ~v1.

z wektorem ~u, reprezentuj ↪acym napi ↪ecie zadane na podstawie poniższych liniowych zależ-
ności

~w2 − ~w3 = ~v2

~w1 − ~w3 = ~v1

~e− ~w3 = ~u
(2)

Zauważmy, że wszystkie nowe wektory w równaniu (2) powsta ly przez odj ↪ecie wektora ~w3

od pozosta lych. Post ↪epuj ↪ac analogicznie jak w równaniu (1), wektor zadany ~u może być
wyrażony jako kombinacja liniowa jedynie dwóch tzw. wektorów bazowych

~u = d1 · ~v1 + d2 · ~v2 (3)

gdzie d1 = |~u1| / |~v1| i d2 = |~u2| / |~v2| s ↪a nieujemnymi wpó lczynnikami skaluj ↪acymi, które
w dalszej cz ↪eści tekstu przyjm ↪a nazw ↪e wspó lczynników wype lnień PWM. Wspó lczynniki
wype lnień d1 i d2 mog ↪a być obliczone z wykorzystaniem zasad metody projekcji, co zosta lo
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zilustrowane na rysunku 4. Stosuj ↪ac wyrażenia na sinusy k ↪atów φ i ϕ

h
|~u1| = sin (φ) , h|~u| = sin (φ− ϕ) (4)

oraz bazuj ↪ac na prostopad lym do odpowiednich wektorów bazowych odcinku pomocni-
czym h, ostatecznie otrzymuje si ↪e nast ↪epuj ↪ace stosunki d lugości

|~u1| = |~u| · sin(φ−ϕ)
sin(φ)

, |~u2| = |~u| · sin(ϕ)
sin(φ) (5)

Aby wyeliminować funkcje trygonometryczne zawieraj ↪ace φ i ϕ można zastosować formu ly
na kosinus k ↪ata mi ↪edzy wektorami, który wyraża si ↪e jako stosunek iloczynu skalarnego
(znak ”◦” ) wektorów do iloczynu ich d lugości, co w efekcie prowadzi do nast ↪epuj ↪acego
wyniku

cos (φ) = ~v1◦~v2
|~v1|·|~v2|

cos (ϕ) = ~v1◦~u
|~v1|·|~u|

cos (φ− ϕ) = ~v2◦~u
|~v2|·|~u|

(6)

Zastosowanie trygonometrycznej postaci twierdzenia Pitagorasa prowadzi ostatecznie do
wzorów,

d1 =
|~u|
|~v1|

√
1− cos2 (φ− ϕ)

1− cos2 (φ)
=
|~u|
|~v1|

√√√√√√ 1−
(

~v2◦~u
|~v2|·|~u|

)2

1−
(

~v1◦~v2
|~v1|·|~v2|

)2 (7)

d2 =
|~u|
|~v2|

√
1− cos2 (ϕ)

1− cos2 (φ)
=
|~u|
|~v2|

√√√√√√ 1−
(

~v1◦~u
|~v1|·|~u|

)2

1−
(

~v1◦~v2
|~v1|·|~v2|

)2 (8)

Otrzymane wzory (7) i (8) nie zawieraj ↪a, co prawda, funkcji trygonometrycznych ale s ↪a
nazbyt z lożone i wyst ↪epuje w nich pierwiastkowanie. W celu otrzymania prostszej for-
mu ly na obliczenie wspó lczynników wype lnień d1 i d2, zbiór wektorów z rysunku 4 można
przedstawić jako zbiór punktów A, B, C, and D określaj ↪acych wierzcho lki odpowiednich
trójk ↪atów pokazanych na rysunku 5.

Na mocy twierdzenia sinusów, wspó lczynnik wype lnienia d1 można wyrazić jako sto-
sunek d lugości odcinka a do sumy d lugości odcinka a oraz b pokazanego na rysunku 5(a).

d1 =
|~u1|
|~v1|

=
a

a+ b
=

h

h+ y
(9)

Taki sam wzór otrzymujemy dla przypadku z rysunku 5(b).

d2 =
|~u2|
|~v2|

=
a

a+ b
=

h

h+ y
(10)

Zauważmy, że zgodnie z rysunkiem 5(a) trójk ↪aty ∆(A,D,C) i ∆(A,B,C) maj ↪a t ↪e sam ↪a
podstaw ↪e. Stwierdzenie to dotyczy również trójk ↪atów z rysunku 5(b). St ↪ad też, wspó l-
czynniki wype lnień PWM – d1 i d2 – mog ↪a być wyrażone jako stosunki pól trójk ↪atów jak
poniżej

d1 =
∆ADC

∆ABC

, d2 =
∆ADB

∆ABC

(11)

Jeśli wierzcho lek A leży w środku uk ladu wspó lrz ↪ednych w punkcie (0,0) oraz wspó lrz ↪edne
pozosta lych punktów wynosz ↪a odpowiednio B = (v1x, v1y), C = (v2x, v2y) i D = (vx, vy) =
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Rysunek 5: Zbiór punktów w dwuwymiarowym kartezjańskim uk ladzie odniesienia xy
określaj ↪acy: (a) trójk ↪at ∆(A,D,C), (b) trójk ↪at ∆(A,D,B).

(ux, uy), to wymagane pola trójk ↪atów można obliczyć metod ↪a wyznacznikow ↪a. Formu la
na obliczenie udzia lu wektora ~v1 w syntezie napi ↪ecia zadanego uzyska wtedy nast ↪epuj ↪ac ↪a
postać

d1 =

∣∣∣∣∣∣∣∣
det

[
Dx Dy

Cx Cy

]
det

[
Bx By

Cx Cy

]
∣∣∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣∣∣
det

[
vx vy

v2x v2y

]
det

[
v1x v1y

v2x v2y

]
∣∣∣∣∣∣∣∣ (12)

Wspó lczynnik wype lnienia dla wektora bazowego ~v2 może być wyznaczony w analogiczny
sposób

d2 =

∣∣∣∣∣∣∣∣
det

[
Dx Dy

Bx By

]
det

[
Bx By

Cx Cy

]
∣∣∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣∣∣
det

[
vx vy

v1x v1y

]
det

[
v1x v1y

v2x v2y

]
∣∣∣∣∣∣∣∣ (13)

Na podstawie wcześniejszych rozważać wspó lczynnik wype lnienia d0 dla tzw. wektora
pasywnego, reprezentowanego w proponowanej metodzie przez punkt A(0, 0) pokazany
na rysunku 5 jest równy

d0 =
∆BCD

∆ABC

(14)

Zauważmy, że suma wszystkich wspó lczynników wype lnień jest równa jedności

d1 + d2 + d0 = 1 (15)

Jeśli suma (15) jest wi ↪eksza od jedności, co jest pokazane na rysunku 6, oznacza to,
że punkt D – reprezentuj ↪acy koniec wektora zadanego ~u – znajduje si ↪e poza trójk ↪atem
∆(A,B,C) i nie s ↪a spe lnione warunki syntezy. W takim przypadku można skrócić d lugość
wektora zadanego mnoż ↪ac jego wspó lrz ↪edne przez wspó lczynnik skaluj ↪acy ζ wyrażony
nast ↪epuj ↪aco

ζ =
|AE|
|AD|

=
|AE|

|AE|+ |ED|
(16)

Zauważmy, że proste m i n pokazane na rysunku 6 s ↪a wzgl ↪edem siebie równoleg le. Wy-
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Rysunek 6: Rescaling the length of vector ~u.

korzystuj ↪ac zależności oparte na twierdzeniu Talesa, wartość wspó lczynnika skaluj ↪acego ζ
może być obliczona z wykorzystaniem formu ly zawieraj ↪acej pola odpowiednich trójk ↪atów

ζ =
|AF |

|AF |+ |FG|
=

∆ABC

∆ABC + ∆BCD

(17)

Zaproponowane post ↪epowanie może być zastosowane w algorytmach modulacji obejmu-
j ↪acych zagadnienia nadmodulacji. Proponowane podej́scie posiada pewn ↪a istotn ↪a w la-
ściwość; suma funkcji kszta ltu jest równa jedności dla punktów wewn ↪atrz trójk ↪ata (jak
pokazano na rysunku 5), zaś dla punktów leż ↪acych poza nim wartość tej sumy jest wi ↪eksza
od jedności (jak zilustrowano na rysunku 6). W laściwość ta, może być wykorzystana do
identyfikacji i selekcji tzw. trójk ↪atnych pól syntezy. W praktyce, ze wzgl ↪edu na ograni-
czenie dok ladności formatów liczb zmiennoprzecinkowych, spośród zbioru owych sum (15)
wybiera si ↪e t ↪e sum ↪e, której wartość jest najmniejsza w zbiorze. Zadanie selekcji może być
zrealizowane przez standardow ↪a funkcj ↪e min z optymalizowanej biblioteki dedykowanej
dla procesorów sygna lowych13. Nierzadko jednak, gdy uwzgl ↪edni si ↪e redundancj ↪e

14 stanów
przekszta ltnika, otrzymuje si ↪e pewn ↪a liczb ↪e potencjalnych rozwi ↪azań. Na rysunku 7 po-
kazano dwa przyk ladowe trójk ↪aty ∆(B1, B2, B3) i ∆(C1, C2, C3), które spe lniaj ↪a warunki
syntezy. W takich przypadkach w wyborze sekwencji stanów stosuje si ↪e inne kryteria wy-
boru, takie jak na przyk lad oddzia lywanie na rozk lad napi ↪eć w obwodzie pośrednicz ↪acym
lub ze wzgl ↪edu na warunki komutacji15.

13procesory sygna lowe TMS320C6713, TMS320C66XX firmy Texas Instruments posiadaj ↪a wsparcie w
postaci specjalistycznych bibliotek DSP, podobnie rodzina mikrokontrolerów TMS320F2837XD (X dla
podkreślenia istnienia różnych wariantów uk ladu scalonego)

14redundancja stanów oznacza, że co najmniej dwie kombinacje stanów  l ↪aczników w przekszta ltniku
posiadaj ↪a t ↪e sam ↪a, identyczn ↪a, reprezentacj ↪e wektorow ↪a w przyj ↪etym uk ladzie odniesienia – innymi s lowy
napi ↪ecie na zaciskach obci ↪ażenia dla obu przypadków jest takie samo

15w znaczeniu dzia lań prowadz ↪acych do unikni ↪ecia tzw. krótkich impulsów steruj ↪acych lub też celowego
wyboru określonej sekwencji w celu minimalizacji wysokocz ↪estotliwościowych t ↪etnień pr ↪adu
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Rysunek 7: Przyk lad ilustruj ↪acy spe lnienie warunku syntezy wektora ~u przez dwa trójk ↪aty.

Na podstawie analizy relacji geometrycznych otrzyma lem równania (12)
i (13), których istot ↪a jest zastosowanie prostych operacji na wyznaczni-
kach zawieraj ↪acych wspó lrz ↪edne punktów określaj ↪acych wierzcho lki trój-
k ↪atnych pól syntezy. Nie wyst ↪epuj ↪a w nich funkcje trygonometryczne
ani nie zachodzi potrzeba podania k ↪ata.

Prawid lowość formu l16 (12) i (13) można potwierdzić wykorzystuj ↪ac interpretacj ↪e wartości
bezwzgl ↪ednej iloczynu wektorowego

d1 =
|~u| |~v2| · sin (φ− ϕ)

|~v1| |~v2| · sin (φ)
=
|~u× ~v2|
|~v1 × ~v2|

=
∆ADC

∆ABC

(18)

d2 =
|~u| |~v1| · sin (ϕ)

|~v1| |~v2| · sin (φ)
=
|~u× ~v1|
|~v1 × ~v2|

=
∆ADB

∆ABC

(19)

Dodatkowym uzasadnieniem dla zastosowania nowej koncepcji obliczania wspó lczynników
wype lnień jest możliwość prostego (w znaczeniu prostej postaci wyznacznika macierzy)
przeprowadzenia ”w przód” analizy efektów zwi ↪azanych z wyborem danego zestawu se-
kwencji stanów. Takim efektem może być  ladowanie i roz ladowanie pojemności w ob-
wodzie pośrednicz ↪acym17,18,19. W wielopoziomowych przekszta ltnikach DC–AC zachodzi
potrzeba stabilizacji napi ↪eć na kondensatorach w obwodzie pośrednicz ↪acym. Nie jest ko-
nieczne przeprowadzanie analizy dla wszystkich możliwych przypadków. Należy rozważyć
jedynie otoczenie punktu U z rysunku 7. Budowanie ”otoczenia”, tj. podzbioru sekwencji

16otrzymano proste zależności, które budzi ly w ↪atpliwości podczas prezentacji wyników, dlatego też
podj ↪a lem dzia lania zmierzaj ↪ace do potwierdzenia otrzymanych wyników za pomoc ↪a innego uj ↪ecia

17chodzi o badanie wskaźnika energetycznego wyrażaj ↪acego oddzia lywanie danej sekwencji stanów  l ↪acz-
ników na potencja l danego w ↪ez la w obwodzie DC

18N. Celanovic and D. Boroyevich, “A comprehensive study of neutral point voltage balancing problem
in three-level neutral-point-clamped voltage source pwm inverters,” IEEE Trans. Power Electron., vol.
15, DOI 10.1109/63.838096, no. 2, pp. 242–249, Mar. 2000

19S. Busquets–Monge, J. Bordonau, D. Boroyevich, and S. Somavilla, “The nearest three virtual space
vector pwm - a modulation for the comprehensive neutral-point balancing in the three-level npc inverter,”
IEEE Power Electron. Lett., vol. 2, DOI 10.1109/LPEL.2004.828445, no. 1, pp. 11–15, Mar. 2004
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stanów najcz ↪eściej polega na tabelarycznym przyporz ↪adkowaniu danej grupy rozwi ↪azań
do sektorów. Algorytmy wykorzystuj ↪ace now ↪a koncepcj ↪e obliczeń wspó lczynników wy-
pe lnień PWM zosta ly przedstawione w publikacjach [0]–[7] wskazanych jako istotna cześć
osi ↪agni ↪ecia naukowego. Jednakże, w publikacjach tych nie zamieszczono tak szczegó lo-
wego wyprowadzenia metody, co stanowi znacz ↪acy ubytek – dlatego też zdecydowa lem si ↪e
zamieszczenie tego materia lu w autoreferacie.

Przypadek trójwymiarowego uk ladu odniesienia - trójfazowe wielopozio-
mowe przekszta ltniki czteroga l

↪
eziowe DC–AC.

Za lóżmy, że wektor ~p, pokazany na rysunku 8, znajduje si ↪e w ca lości wewn ↪atrz czworo-
ścianu V z wierzcho lkami A, B, C i D. Maj ↪ac na uwadze poprzednie rozważania, wektor
referencyjny ~p może być wyrażony jako nast ↪epuj ↪aca liniowa kombinacja

~p=~u+~v+~w (20)

gdzie wektory ~u, ~v i ~w s ↪a wynikiem projekcji wektora ~p na wektory bazowe
−→
AB,

−→
AC i

odpowiednio
−−→
AD.

~p=dB ·
−→
AB + dC ·

−→
AC + dD ·

−−→
AD (21)

Wspó lczynniki wype lnień PWM – dB, dC oraz dD – wyst ↪epuj ↪ace równaniu (21) można
wyrazić jako nast ↪epuj ↪ace stosunki d lugości wektorów po projekcji do d lugości wektorów

A
B

C

D

P

u

v
w p

x y

z

A
B

C

D

P

A
B

C

D

P

A
B

C

D

P

AB

CB

DB

AD

CD

BD

AC

DC

BC

(a)

(c) (d)

(b)

Rysunek 8: Projekcja wektora napi ↪ecia zadanego w trójwymiarowym kartezjańskim uk la-
dzie odniesienia: (a) wektor zadany ~p oraz wektory bazowe ~u, ~v,~w, (b)–(d) trójk ↪atne
p laszczyzny zawieraj ↪ace punkt P , równoleg le do boków czworościanu V (A,B,C,D).
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Rysunek 9: Uk lad geometryczny, w którym znajduje zastosowanie twierdzenie Talesa,
odnosz ↪acy si ↪e do rysunku 8(b).

bazowych

dB =
|~u|∣∣∣−→AB∣∣∣ , dC =

|~v|∣∣∣−→AC∣∣∣ , dD =
|~w|∣∣∣−−→AD∣∣∣ . (22)

Aby znaleźć bardziej praktyczne wyrażenie (22) pos lużmy si ↪e rysunkiem 9 zawieraj ↪acym
wi ↪ecej detali. Zauważmy, że trójk ↪at ∆(AD, BD, CD), w który znajduje si ↪e punkt P (koniec
wektora zadanego ~p) jest równoleg ly do podstawy czworościanu V (A,B,C,D), któr ↪a jest
trójk ↪at ∆(A,B,C). Ponadto prosta n przechodzi przez wierzcho lek D i jest normalna
do trójk ↪atnych p laszczyzn ∆(A,B,C) oraz ∆(AD, BD, CD). Na podstawie analizy uk ladu
geometrycznego z rysunku 9, wyrażenie na wspó lczynnik wype lnienia dla wektora ~w może
być podane w postaci nast ↪epuj ↪acej formu ly

dD =
|~w|∣∣∣−−→AD∣∣∣ =

|AAD|
|AD|

=
|HHD|
|HD|

(23)

Maj ↪ac na uwadze, że oba czworościany V (A,B,C,D) i V (A,B,C, P ) posiadaj ↪a wspóln ↪a
podstaw ↪e, któr ↪a jest trójk ↪at ∆(A,B,C) wyrażenie na dD przyjmie postać

dD =
VABCP
VABCD

(24)

Post ↪epuj ↪ac w analogiczny sposób otrzymuje si ↪e wzory odnosz ↪ace si ↪e do pozosta lych wierz-
cho lków

dA =
VDBCP
VABCD

, dB =
VADCP
VABCD

, dC =
VABDP
VABCD

(25)

Obj ↪etość czworościanu można obliczyć z wykorzystaniem wyznaczników, co prowadzi do
uzyskania nast ↪epuj ↪acych formu l na obliczenie wszystkich wymaganych wspó lczynników
wype lnień PWM

dA =

∣∣∣∣∣∣det

 Px −Bx Py −By Pz −Bz

Px − Cx Py − Cy Pz − Cz
Px −Dx Py −Dy Pz −Dz

 · g
∣∣∣∣∣∣ (26)
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dB =

∣∣∣∣∣∣det

 Px − Cx Py − Cy Pz − Cz
Px −Dx Py −Dy Pz −Dz

Px − Ax Py − Ay Pz − Az

 · g
∣∣∣∣∣∣ (27)

dC =

∣∣∣∣∣∣det

 Px −Dx Py −Dy Pz −Dz

Px − Ax Py − Ay Pz − Az
Px −Bx Py −By Pz −Bz

 · g
∣∣∣∣∣∣ (28)

dD =

∣∣∣∣∣∣det

 Px − Ax Py − Ay Pz − Az
Px −Bx Py −By Pz −Bz

Px − Cx Py − Cy Pz − Cz

 · g
∣∣∣∣∣∣ (29)

gdzie

g =

det

 Dx − Ax Dy − Ay Dz − Az
Dx −Bx Dy −By Dz −Bz

Dx − Cx Dy − Cy Dz − Cz

−1

(30)

Jeśli wektor zadany ~p znajduje si ↪e wewn ↪atrz czworościanu V (A,B,C,D), suma wszystkich
wspó lczynników wype lnień jest równa jedności

dA + dB + dC + dD = 1 (31)

zaś gdy punkt P znajduje si ↪e na zewn ↪atrz czworościanu (tak jak jest to pokazane na
rysunku10), d lugość wektora ~p może być odpowiednio skrócona przez zastosowanie wspó l-
czynnika skaluj ↪acego ζ

ζ =
|APA|
|AP |

=
|APA|

|APA|+ |PAP |
(32)

Czworościany V (A,B,C,D) oraz V (B,C,D, P ) maj ↪a wspóln ↪a podstaw ↪e, któr ↪a jest trój-

A
B

C

D

P

PA

A

P

PA

m

n
p

k

lk ̂ nk    || l l ^n

Rysunek 10: Ilustracja przypadku, w którym punkt P znajduje si ↪e poza czworościanem
V (A,B,C,D).

k ↪at ∆(B,C,D). Dodatkowo, zauważmy, że prosta n jest prostopad la do p laszczyzny
∆(B,C,D). St ↪ad wspó lczynnik skaluj ↪acy ζ może być ponownie obliczony z wykorzysta-
niem twierdzenia Talesa

ζ =
hABCD

hABCD + hBCDP
·

∆BCD

3
∆BCD

3

=
VABCD

VABCD + VBCDP
(33)
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Rysunek 11: Przyk ladowe czworościany w trójwymiarowym uk ladzie odniesienia: (a)
koniec wektora ~p znajduje si ↪e wewn ↪atrz czworościanu V (B1, B2, B3, B4), (b) suma (30)
jest wi ↪eksza od jedności, (c) suma reprezentowana przez (30) jest równa jedności.

Wybór w laściwego czworościanu z rysunku 11 polega na wskazaniu figury, dla której
suma obliczana wed lug (30) jest równa jedności. zdecydowa lem si ↪e zamieszczenie tego
materia lu w autoreferacie. W publikacjach [8], [9] oraz [10] – wskazanych jako cz ↪eść
osi ↪agni ↪ecia naukowego – przedstawiono wyniki z zastosowaniem otrzymanych formu l ale
nie zamieszczono rozważań dowodz ↪acych ich prawid lowości.

Podstawy bezpośredniej syntezy napi
↪
eć w przekszta ltnikach AC–AC.

Przekszta ltniki matrycowe stanowi ↪a odr ↪ebna grup ↪e przekszta ltników bez pojemnościo-
wego zasobnika energii. Od niemal 40 lat s ↪a obiektem badań zmierzaj ↪acych do uzyskania
nowego rozwi ↪azania topologicznego, algorytmu modulacji czy też wykazania nowego po-
tencja lu aplikacyjnego20,21,22. Kieruj ↪ac si ↪e moim najważniejszym celem naukowym oraz
obiecuj ↪acymi wynikami badań dla uk ladów DC–AC, rozpocz ↪a lem badania analityczne
i symulacyjne prowadz ↪ace do sformu lowania zasad nowego podej́scia do modulacji PWM
w przekszta ltnikach matrycowych. Cech ↪a charakterystyczn ↪a proponowanej idei jest pre-
zentacja napi ↪eć wej́sciowych oraz wyj́sciowych w postaci sygna lów analitycznych23, czyli
sygna lów zespolonych, które posiadaj ↪a swoj ↪a cześć rzeczywist ↪a oraz urojon ↪a. Publikacje
[11], [12] oraz [13] demonstruj ↪a zastosowanie funkcji kszta ltu oraz reprezentacj ↪e napi ↪eć
jako wektory wiruj ↪ace. W celu bardziej szczegó lowego przybliżenia tematyki badawczej

20T. Friedli and J. Kolar, “Milestones in matrix converter research,” IEEJ Journal of Industry Appli-
cation, vol. 1, DOI 10.1541/ieejjia.1.2, no. 1,pp. 2–14, Jul. 2012

21L. Empringham, J. Kolar, J. Rodriguez, P. Wheeler, and J. C. Clare, “Technological issues and
industrial application of matrix converters: A review,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 60, DOI
10.1109/TIE.2012.2216231, no. 10, pp. 4260–4271, Oct. 2013

22J. Rodriguez, M. Rivera, J. Kolar, and P. Wheeler, “A review of control and modulation methods
for matrix converters,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 59, DOI 10.1109/TIE.2011.2165310, no. 1, pp.
58–70, Jan. 2012

23por. przekszta lcenie Hilberta, sygna ly kwadraturowe, filtry Hilberta, drganie uogólnione
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Rysunek 12: Geometryczna interpretacja sygna lu analitycznego: (a) teoretyczna trajek-
toria sygna lu analitycznego z(t), (b) trzy sygna ly analityczne dla systemu trójfazowego w
dwuwymiarowym uk ladzie odniesienia xy.

w zakresie przekszta ltników matrycowych opracowano krótki opis obejmuj ↪acy prezentacj ↪e
najważniejszych zależności i formu ly, lecz (z uwagi na ograniczony zakres autoreferatu) z
pomini ↪eciem definicji sygna lu analitycznego24,25,26. Trzy kosinusoidalne przebiegi napi ↪eć
wej́sciowych

vi1x = V cos (ωit)
vi2x = V cos (ωit+ 2π/3)
vi3x = V cos (ωit− 2π/3)

(34)

wraz z ich kwadraturowymi odpowiednikami

vi1y = V sin (ωit)
vi2y = V sin (ωit+ 2π/3)
vi3y = V sin (ωit− 2π/3)

(35)

24C. Rader, “A simple method for sampling in-phase and quadrature components,” IEEE Aerosp.
Electron. Syst. Mag., vol. AES-20, DOI 10.1109/TAES.1984.310466, no. 6, pp. 821–824, Nov. 1984

25G. Todoran and R. Holonec, “Analysis of the multi-phased system based on the concept of ana-
lytic signals,” 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, DOI
10.1109/PowerEng. 2013.6635689, May. 2013

26A. Reilly, G. Frazer, and B. Boashash, “Analytic signal generationtips and traps,” IEEE Trans. Signal
Process., vol. 42, DOI 0.1109/78.330385, no. 11, pp. 3241–3245, Nov. 1994
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mog ↪a być przekszta lcone do postaci trzech napi ↪eć zespolonych

v̄i1 = V ejωit

v̄i2 = V ej(ωit+2π/3)

v̄i3 = V ej(ωit−2π/3)

(36)

dzi ↪eki zastosowaniu przesuwników sygna lu (linii opóźniaj ↪acych) lub potrójnej transforma-
cji Clarke  vi1x vi1y

vi2x vi2y

vi3x vi3y

 =

 vi1x vi2x vi3x

vi2x vi3x vi1x

vi3x vi1x vi2x

 1 0

0 1
/√

3

0 −1
/√

3

 (37)

Napi ↪ecia w równaniach (36) mog ↪a być interpretowane i przedstawione jako trzy wiru-
j ↪ace wektory w dwuwymiarowym kartezjańskim uk ladzie odniesienia xy pokazanym na
rysunku 12(b). Jednakże w praktyce napi ↪ecia zasilaj ↪ace uk lad nie należ ↪a do sygna lów o
czysto sinusoidalnym charakterze i nierzadko zawieraj ↪a wyższe harmoniczne. Dok ladna
prezentacja takich napi ↪eć przemiennych przez wektory wiruj ↪ace może wymagać zastoso-
wania Filtru Hilberta lub rozwi ↪azań bazuj ↪acych na operacji FFT27. Skala obliczeń może
być zredukowana do pewnego zakresu obejmuj ↪acego harmoniczne najcz ↪eściej wyst ↪epuj ↪ace
w sieciach zasilaj ↪acych28. Wobec tego, algorytm generuj ↪acy sk ladowe urojone sygna lu
analitycznego może być zrealizowany za pomoc ↪a metod bazuj ↪acych na DFT (ang. Di-
screte Fourier Transform). Na rysunku 13(a–b) przedstawiono ilustracj ↪e podsumowuj ↪ac ↪a
dotychczasowe rozważania. Rzeczywiste napi ↪ecia mi ↪edzyfazowe na wej́sciu uk ladu, co do
modu lu równe s ↪a odleg lości mi ↪edzy końcami wiruj ↪acych wektorów na osi x. Na ilustra-
cja pokazanej na rysunku 13(c) przedstawiono fragment przebiegów napi ↪eć wej́sciowych
w przedziale czasu TS, w którym nast ↪epuje generacja zadanej wartości średniej napi ↪ecia
wyj́sciowego. Zauważmy, że t ↪e sam ↪a wartość średni ↪a można otrzymać na trzy sposoby –
kolejno dla punktów P4, P5 oraz P6 – i ten w laśnie stopień swobody jest istot ↪a operacji
w przekszta ltniku matrycowym, w szczególności odnosi si ↪e do zagadnień regulacji k ↪ata
mocy na wej́sciu.

Rozważmy uk lad geometryczny przedstawiony na rysunku 14, gdzie punkty P1, P2 i
P3 odnosz ↪a si ↪e do końców wektorów ~vi1, ~vi2 i ~vi3, podczas gdy punkty P4, P5, P6 posia-
daj ↪ace t ↪e sam ↪a wspó lrz ↪edn ↪a x reprezentuj ↪a trzy potencjalne po lożenia napi ↪ecia zadanego
~vo1 w trójk ↪atnym polu syntezy. Dla odcinka rozci ↪agni ↪etego mi ↪edzy punktami {P1, P3}
formu la pozwalaj ↪aca na obliczenie wspó lczynnika wype lnienia może być sprowadzona do
nast ↪epuj ↪acego stosunku odcinków {kI , gI}

dP1 = kI
kI+gI

= ∆[P2,P3,P5]
∆[P2,P3,P5]+∆[P2,P1,P5]

=
∆[2,3,5]

∆[1,2,3]

dP3 = 1− dP1

(38)

natomiast dla pary {P1, P2} i odcinków {kII , gII} otrzymamy analogicznie

dP1 = kII
kII+gII

= ∆[P2,P3,P4]
∆[P2,P3,P4]+∆[P1,P3,P4]

=
∆[2,3,4]

∆[1,2,3]

dP2 = 1− dP1

(39)

Równania (38) oraz (39) reprezentuj ↪a rozwi ↪azanie skalarne, natomiast poszukiwanie roz-
wi ↪azania dla przypadku ogólnego można rozpocz ↪ać od sformu lowania twierdzenia sinusów

27L. Marple, “Computing the discrete-time ”analytic” signal via fft,” IEEE Trans. Signal Process., vol.
47, DOI 10.1109/78.782222, no. 9, pp. 2600–2603, Sep. 1999

28s ↪a to harmoniczne rz ↪edów 6n± 1
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vi2x(t)

Ts
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(b)

(c)

P4

P5
P6

{P4,P5,P6}

Rysunek 13: Reprezentacja napi ↪eć wej́sciowych vi w postaci trzech wektorów wiruj ↪acych:
(a) trójk ↪atne pole syntezy z wierzcho lkami P1, P2, P3, (b) trzy wiruj ↪ace wektory (c) punkt
reprezentuj ↪acy napi ↪ecie zadane vo1x na tle przebiegów napi ↪ecia wej́sciowego.

P1

P2

P3

gI

gII

kI

kII P1

P2

P3

j

n m
n||m

l

r
l||r

f

P4

P5
P6

(a) (b)
P7

P8

Rysunek 14: Pomocniczy uk lad geometryczny dla: (a) dwóch przypadków trywialnych
(b) dla przypadku ogólnego.

dla uk ladu geometrycznego z rysunku 14(b), co prowadzi do nast ↪epuj ↪acej zależności

|P2P6|
sin (π − φ)

=
|P2P8|
sin (ϕ)

=
|P2P7|

sin (φ− ϕ)
(40)
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P1

P2

P3P4

P1

P2

P3

P1

P2

P3=P0

Pr

Pr

P0
P0

P4

P4(a) (b)

Pr

(c)

Rysunek 15: Trzy przyk ladowe po lożenia punktu P4 na zewn ↪atrz trójk ↪atnego pola syntezy.

Na podstawie rozważań dla przypadku dwuwymiarowego uk ladu odniesienia, wspó lczyn-
niki wype lnień PWM, odpowiednio d1 oraz d3 można ostatecznie wyrazić w postaci sto-
sunku wartości bezwzgl ↪ednych iloczynów wektorowych

d1 =
|P2P7|
|P2P1|

=
|P2P6|
|P2P1|

sin (φ− ϕ)

sin (φ)
· |P2P3|
|P2P3|

=

∣∣∣−−→P2P6 ×
−−→
P2P3

∣∣∣∣∣∣−−→P2P1 ×
−−→
P2P3

∣∣∣ (41)

d3 =
|P2P8|
|P2P3|

=
|P2P6|
|P2P3|

sin (ϕ)

sin (φ)
· |P2P1|
|P2P1|

=

∣∣∣−−→P2P6 ×
−−→
P2P1

∣∣∣∣∣∣−−→P2P3 ×
−−→
P2P1

∣∣∣ (42)

Równania (41) i (42) mog ↪a być sprowadzone do obliczeń pól odpowiednich trójk ↪atów.
Nast ↪epnie pola te można obliczyć za pomoc ↪a wyznaczników macierzy, do finalnie można
zaprezetować w postaci formu l:

d1 = ξ ·
∣∣∣∣det

[
vi2x − vo1x vi2y − vo1y

vi3x − vo1x vi3y − vo1y

]∣∣∣∣ (43)

d3 = ξ ·
∣∣∣∣det

[
vi1x − vo1x vi1y − vo1y

vi2x − vo1x vi2y − vo1y

]∣∣∣∣ (44)

gdzie

ξ =

∣∣∣∣det

[
vi2x − vi1x vi2y − vi1y

vi3x − vi1x vi3y − vi1y

]∣∣∣∣−1

(45)

Rozwi ↪azanie podane w postaci równań (43–45) nie wymaga znajomości k ↪atów ani nie
zawiera funkcji trygonometrycznych, co istotnie upraszcza algorytmy modulacji PWM w
uk ladach typu AC–AC.

Jeśli wektor zadany
−−→
P0P4 nie mieści si ↪e w trójk ↪acie zbudowanym na wektorach wi-

ruj ↪acych reprezentuj ↪acych napi ↪ecia zadane, jak pokazano na rysunku 15, to aby spe lnić
warunki syntezy napi ↪eć, wektor ten należy przemnożyć przez wspó lczynnik skaluj ↪acy γ(a)

wyznaczony w odniesieniu do punktu P0 pokazanego na rysunku 15(a),

γ(a) =
|P0Pr|

|P0Pr|+ |PrP |
=

∆[0,2,3]

∆[0,2,3] + ∆[2,3,4]

(46)

oraz dla pozosta lych przyk ladowych przypadków oznaczonych na rysunku jako (b) i (c).

γ(b) =
∆[0,1,3]

∆[0,1,3] + ∆[1,3,4]

(47)

γ(c) =
∆[0,1,2]

∆[0,1,2] + ∆[1,2,4]

(48)
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4.4 Wk lad do nauki w obszarze dyscypliny elektrotechnika.

Za swój wk lad do nauki w obszarze dyscypliny elektrotechnika, po otrzymaniu tytu lu
doktora, uważam:

• Realizacj ↪e badań analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych poszerza-
j ↪acych wiedz ↪e z zakresu modulacji szerokości impulsów dla trójpoziomowego, trój-
fazowego przekszta ltnika napi ↪ecia z punktem neutralnym (3L–NPC), zmierzaj ↪acych
do zastosowania praktycznego otrzymanych wyników i wdrożenia przemys lowego.
Wk lad ten zosta l szczegó lowo opisany w za l ↪aczniku Za l.5, w cz ↪eści I, w punkcie B.1
oraz w cz ↪eści II, punkcie B, podpunkcie B.129. Dodatkowo, w za l ↪aczniku Za l.7 znaj-
duje si ↪e stosowne potwierdzenie osiagni ↪eć w omawianym obszarze przez osob ↪e repre-
zentuj ↪ac ↪a podmiot wdrażaj ↪acy wyniki moich badań. Jako istotny element wk ladu w
dyscyplin ↪e uważam projekt i budow ↪e stanowiska z modelem 8–ga l ↪eziowego, trójpo-
ziomowego przekszta ltnika z diodami poziomujacymi, obejmuj ↪acy również opraco-
wanie mikroprocesorowego systemu sterowania. Poza moj ↪a osob ↪a, stanowisko by lo
wykorzystywane przez doktorantów (mgra inż. Jakuba Szwarca, mgra inż. Piotra
Banacha) oraz innych pracowników Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycz-
nych. Dope lnieniem mojego wk ladu w rozwój dyscypliny s ↪a opracowane przeze mnie
narz ↪edzia programistyczne w postaci aplikacji do wizualizacji, rejestracji i prototy-
powania algorytmów sterowania cyfrowego uk ladami energoelektronicznymi, które
to narz ↪edzia, s ↪a ca ly czas wykorzystywane przez inżynierów z dzia lu BiR firmy El-
mech oraz pracowników Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki.

• Realizacj ↪e badań analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych poszerzaj ↪a-
cych wiedz ↪e z zakresu modulacji szerokości impulsów dla czteropoziomowego, trój-
fazowego przekszta ltnika napi ↪ecia z diodami poziomuj ↪acymi, zmierzaj ↪acych do za-
stosowania praktycznego otrzymanych wyników30. Wk lad ten zosta l opisany w za-
 l ↪aczniku Za l.5, w cz ↪eści I, w punkcie B.2. Dodatkowo, w za l ↪aczniku Za l.7 znajduje
si ↪e stosowne potwierdzenie osi ↪agni ↪eć w omawianym obszarze przez osob ↪e reprezen-
tuj ↪ac ↪a podmiot wdrażaj ↪acy wyniki moich badań. Jako istotny element wk ladu w
dyscyplin ↪e uważam również zaprojektowanie, budow ↪e i uruchomienie modelu dwu-
kierunkowego, czteropoziomowego przekszta ltnika z diodami poziomuj ↪acymi wraz
uk ladem aktywnego równoważenia napi ↪eć w obwodzie pośrednicz ↪acym, obejmuj ↪acy
również zaprojektowanie i uruchomienie dwóch mikroprocesorowych uk ladów stero-
wania z procesorami sygna lowymi TMS320C6713, ADSP21363 oraz programowal-
nymi uk ladami logicznymi FPGA. Oprócz mojej osoby, model uk ladu by l używany w
badaniach prowadzonych przez doktoranta mgra inż. Macieja Grabarka z Akademii
Morskiej w Gdyni.

• Opracowanie, zaimplementowanie i badania laboratoryjne algorytmu modulacji PWM
dla czteroga l ↪eziowego, trójpoziomowego przekszta ltnika napi ↪ecia z punktem neutral-
nym. Wk lad ten zosta l scharakteryzowany w Za l.5, cz ↪eści I, w punkcie B.3. Algo-
rytm ten zosta l wykorzystany przez dra hab. inż. Daniela Wojciechowskiego w
pracach nad uk ladami EFA dla sieci czteroprzewodowych.

29w szczególności opracowano algorytmy PWM dla modulacji dwufazowej SVPWM, trójfazowej
SVPWM oraz z wektorami wirtualnymi VV-SVPWM, algorytmy te wykorzystywa ly now ↪a koncepcj ↪e
obliczeń wspó lczynników wype lnień opart ↪a na uk ladzie barycentrycznym

30należa lo zmodyfikować rozwi ↪azania otrzymane dla uk ladu trójpoziomowego oraz opracować strategi ↪e
modulacji dla uk ladu trójpoziomowego czopera stabilizuj ↪acego napi ↪ecia w obwodzie pośrednicz ↪acym
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• Wykazanie funkcjonowania wspólnych zależności i nowych formu l dla obliczenia war-
tości wspó lczynników wype lnień w modulacji szerokości impulsów, implementowanej
w przemiennikach cz ↪estotliwości takich jak, wielopoziomowe falowniki z diodami po-
ziomuj ↪acymi oraz przekszta ltniki matrycowe. Dotychczasowy dorobek zosta l scha-
rakteryzowany Za l.5, cz ↪eści I, w punkcie B.4.31. Za najistotniejszy wk lad w tej
tematyce badań uważam opracowanie metody obliczeń wspó lczynników wype lnień
dla uk ladów z bezpośrednim przetwarzaniem AC–AC.

• Do ważnych osi ↪agni ↪eć o charakterze naukowo–technicznym zaliczam mój udzia l w
zespole skojarzonym z powstaniem i funkcjonowaniem Laboratorium LINTE2. Cha-
rakterystyk ↪e mojego wk ladu w to przedsi ↪ewzi ↪ecie zamieszczono w za l ↪aczniku Za l.5,
cz ↪eści II, w punkcie B.2, zaś możliwości laboratorium zosta ly opisane w publikacji
[24].

• Za wk lad w rozwój dziedziny elektrotechnika uważam również moje dzia lania o cha-
rakterze projektowym i konstruktorskim obejmuj ↪acym budow ↪e wielu modeli prze-
kszta ltników oraz prototypów uk ladów elektronicznych stanowi ↪acych bardzo ważny
element urz ↪adzeń energoelektronicznych i nie tylko. Jestem autorem kilkunastu
sterowników mikroprocesorowych, które zosta ly wykorzystane zarówno przez środo-
wisko naukowe (w stanowiskach budowanych na potrzeby realizacji badań nauko-
wych doktorantów, studentów oraz w ramach różnych badań finansowanych przez
ministerstwo) jak i firmy dzia laj ↪ace w obszarach zwi ↪azanych z energetyk ↪a. W za-
 l ↪aczniku Za l.5, w cz ↪eści II, w punkcie D, zosta ly opisane przyk ladowe wynalazki,
w których znalaz ly si ↪e moje opracowania, sterowniki i algorytmy przetwarzania sy-
gna lów. W za l ↪aczniku Za l.7 znajduj ↪a si ↪e dokumenty świadcz ↪ace o tym rodzaju
aktywności.

• Jestem autorem rozwi ↪azań, metod i programów, które powsta ly w wyniku mojej
wspó lpracy – jako pracownik Wydzia lu Elektrotechniki i Automatyki – z przemy-
s lem w ramach realizacji zadań badawczych o charakterze statutowym. W ramach
dokumentowania prac badawczych powsta l zbiór kart aplikacji, który znajduje si ↪e
w archiwum w Biurze Dziekana. Informacje uzupe lniaj ↪ace umieści lem w za l ↪aczniku
Za l.5, w cz ↪eści II, w punkcie F.

31w szczególności opracowanie algorytmów obliczaj ↪acych wspó lczynniki wype lnień bez użycia funk-
cji trygonometrycznych z wykorzystaniem funkcji kszta ltu elementu skończonego oraz metod g ladkiej
interpolacji w barycentrycznych uk ladach geometrycznych utworzonych przez wektory bazowe napi ↪eć
charakterystycznych dla danej topologii przekszta ltnika
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4.5 Charakterystyka prac badawczo-naukowych po uzyskaniu
stopnia doktora.

Prace naukowo–badawcze po uzyskaniu tytu lu doktora dotyczy ly przekszta ltników ener-
goelektronicznych w zakresie algorytmów modulacji szerokości impulsu dla trójpoziomo-
wego falownika napi ↪ecia z punktem neutralnym32, czteropoziomowego falownika napi ↪ecia
z diodami poziomuj ↪acymi33, wielopoziomowych falowników czteroga l ↪eziowych oraz prze-
kszta ltników matrycowych. Szczegó lowy opis zagadnień naukowych rozważanych przez
habilitanta dotycz ↪acych wymienionej grupy przekszta ltników znajduje si ↪e w za l ↪aczniku
Za l.5 b ↪ed ↪acym wykazem prac wskazanych jako osi ↪agni ↪ecie. Wykaz obejmuje również list ↪e
publikacji pogrupowanych wg topologii przekszta ltnika.

W obszarze moich zainteresowań naukowo–badawczych znalaz ly si ↪e również topologie
prototypowe, takie jak wielopoziomowe falowniki mostkowe z wysokocz ↪estotliwościowymi
przetwornicami DC–DC34; wielopulsowe, wielopoziomowe falowniki DC–AC z d lawikami
sprz ↪eżonymi35; wielopulsowe przekszta ltniki matrycowe z d lawikami sprz ↪eżonymi36 oraz
uk lady stabilizacji rozk ladu napi ↪eć w obwodach pośrednicz ↪acych falowników wielopozio-
mowych z diodami poziomuj ↪acymi37 [5].

Z uwagi na tematyk ↪e moich badań naukowych w zakresie przekszta ltników mog ↪e
stwierdzić, że bardzo istotnym sk ladnikiem moich osi ↪agni ↪eć dodatkowych o charakterze
naukowym by la praca nad koncepcj ↪a i realizacj ↪a projektu nowego laboratorium badaw-
czego o nazwie laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji
odnawialnych źróde l energii (LINTE2) w zespole kierowanym przez prof. dr hab. inż.
Janusza Nieznańskiego. Sk ladnik ten zosta l szczegó lowo opisany w Za l.5, w cz ↪eści II, w
punkcie B.2.

Posiadane kompetencje w zakresie przetwarzania sygna lów z wykorzystaniem proce-
sorów DSP oraz uk ladów FPGA pozwoli ly mi na nawi ↪azanie skutecznej wspó lpracy z
podmiotami świadcz ↪acymi us lugi w obszarze elektroenergetyki, czyli firmami KARED
oraz EMS. Opracowania polega ly g lównie na zaprojektowaniu specjalistycznych platform
sprz ↪etowych s luż ↪acych do implementacji różnych algorytmów przetwarzania sygna lów. W
za l ↪aczniku Za l.5, w cz ↪eści II, w punktach D.1 oraz D.2 zamieszczono krótki opis. Uzupe l-
nieniem niniejszego fragmentu tekstu mog ↪a być dokumenty w Za l.7 poświadczaj ↪ace ten
rodzaj aktywności naukowej.

32habilitant jest cz lonkiem zespo lu naukowego w dziale badań i rozwoju firmy C&T Elmech z Pruszcza
Gdańskiego, w której urz ↪adzenia zawieraj ↪ace falownik trójpoziomowy NPC stanowi ↪a istotny element
oferty handlowej. Potwierdzenie przyk ladowych wdrożeń znajduje si ↪e Za l.7

33uk lad pracowa l z napi ↪eciem si ↪egaj ↪acym 12kV w obwodzie DC
34udzia l w projekcie INNOTECH-K!/IN1/7/158747/NCBR/12 pt. ”Opracowanie algorytmów sterowa-

nia sprz ↪eżonych wieloterminalowych przetwornic DC/DC w.cz. modu lów ISES” polegaj ↪acy na opracowa-
niu i implementacji algorytmów sterowania ISES w sterownikach DSP. Lider zespo lu naukowego – prof.
dr hab. Ryszard Strzelecki

35prace w tym zakresie nie zosta ly opublikowane lecz wyniki moich prac nad algorytmami modulacji
PWM dla tych uk ladów zosta ly docenione przez prof. Ryszarda Strzeleckiego, co by lo ważnym przyczyn-
kiem do wskazania mojej osoby jako promotora pomocniczego w doktoracie mgra inż. Tomasza Saka z
IEL w Warszawie. Obecnie prowadzone s ↪a dzia lania zmierzaj ↪ace do osi ↪agni ↪ecia efektów publikacyjnych

36we wspó lpracy z prof. Ryszardem Strzeleckim rozwi ↪azania to zosta lo już w znacznej mierze zbadane
za pomoc ↪a narz ↪edzi modeluj ↪acych i symulatorów, trwaj ↪a prace nad budow ↪a stanowiska laboratoryjnego,
badania maj ↪a charakter pionierski, innowacyjny i posiadaj ↪a ochron ↪e patentow ↪a

37element prototypu dwukierunkowego przekszta ltnika 4L–DCC, 6kVAC , 10kVDC . Zespó l kierowany
przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Strzeleckiego oraz dr hab. Krzysztofa Zymmera
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W  lańcuchu dzia lań zwi ↪azanych z realizacj ↪a prac badawczo–naukowych nakierowanych
na poszerzenie istniej ↪acego stanu wiedzy w zakresie sterowania przekszta ltnikami mog ↪e
wymienić:

• analityczne rozwi ↪azywanie problemów z wykorzystaniem j ↪ezyków skryptowych i
zmiennych symbolicznych realizowane w środowisku MATLAB,

• modelowanie obwodowe w programach TCAD, PSIM oraz Simulink,

• emulacj ↪e z lożonych funkcji steruj ↪acych w bloku użytkownika, w postaci pliku DLL,
b ↪ed ↪acym elementem schematu modelu obwodowego. Bloki te wymaga ly znajomości
j ↪ezyków programowania ANSI C, C++ oraz C#,

• budow ↪e modeli przekszta ltników wykazanych w Za l.5, w cz ↪eści II, w punkcie B.1,

• opracowanie mikroprocesorowego uk ladu sterowania. Zadanie to wymaga lo zna-
jomości projektowania obwodów drukowanych w programie Altium Designer, po-
siadania kompetencji w zakresie tworzenia aplikacji komputerowych w środowisku
Visual Studio, projektowania struktur cyfrowych dla uk ladów FPGA w środowisku
QUARTUS oraz pracy w środowiskach projektowych dla procesorów sygna lowych
firmy Texas Instruments – Code Composer Studio oraz firmy Analog Devices –
Visual DSP.

4.6 Charakterystyka prac badawczo-naukowych przed uzyska-
niem stopnia doktora.

Moje prace badawczo–naukowe przed uzyskaniem tytu lu stopnia doktora skoncentrowa ly
si ↪e wy l ↪acznie na jednym typie uk ladu, którym by l trójpoziomowy, trójfazowy przekszta lt-
nik napi ↪ecia z punktem neutralnym. Zaś g lówn ↪a tematyk ↪a badawcz ↪a by ly algorytmy mo-
dulacji szerokości impulsów bez czujnika napi ↪ecia w punkcie środkowych obwodu pośredni-
cz ↪acego, w których najwi ↪eksz ↪a trudność stanowi lo opracowanie funkcji do bezczujnikowej
estymacji napi ↪ecia niezrównoważenia. Badania analityczne oraz symulacyjne uzupe lni-
 lem badaniami laboratoryjnymi z wykorzystaniem modelu przekszta ltnika 3L–NPC oraz
uk ladu sterowania zbudowanego wg w lasnego projektu. Proponowane koncepcje zosta ly
z niewielkim uzupe lnieniem przedstawione w monografii podoktorskiej [17].

W pracach [14] oraz [20] przedstawiono rozwi ↪azanie estymacji napi ↪ecia niezrównowa-
żenia oparte na rozszerzonym Filtrze Kalmana, co stanowi lo wk lad w diagnostyce tych
urz ↪adzeń i by lo rezultatem krótkiej kontynuacji zagadnienia podj ↪etego podczas studiów
doktorskich. Po otrzymaniu stopnia doktora tematyka estymacji napi ↪ecia niezrównoważe-
nia ust ↪api la miejsca szerszemu spojrzeniu na zagadnienia modulacji PWM w energoelek-
tronice.
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