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Streszczenie
„Badania i analiza wpływu wybranych układów sterująco-zasilających systemów
elektroluminescencyjnych na parametry energii elektrycznej”
Przygotowana rozprawa doktorska jest syntezą przeprowadzonych badań, a do jej
najważniejszych osiągnięć można zaliczyć wykazanie znaczącego, negatywnego
wpływu układów zasilających w kompaktowych lampach LED na parametry
jakościowe

energii

elektrycznej

w

obwodach

oświetleniowych.

W

pracy

zaprezentowano koncepcyjny układ zasilacza dwustopniowego oraz wykazano
celowość jego zastosowania do ograniczenia emisji wyższych harmonicznych natężenia
prądu przez diodowe źródła światła. Przedstawiono również krytyczną ocenę
i propozycję nowelizacji Polskich Norm dotyczących wymogów w zakresie
generowania harmonicznych prądu przez elektroluminescencyjne źródła światła.
Na

potrzeby

realizacji

niniejszej

rozprawy

doktorskiej

zaprojektowano

i skonstruowano autorskie stanowisko badawcze. Pozwala ono wykonać pomiary
parametrów jakości energii elektrycznej systemów oświetleniowych z lampami LED,
tak jakby systemy te stanowiły rzeczywistą instalację w budynku mieszkalnym.

Abstract
„Research and analysis the impact of the selected drivers in electroluminescent
systems on the electrical energy parameters”
The prepared doctoral dissertation is a synthesis of the conducted research. To the
one of most important achievement of this thesis can be included to demonstrate
a significant and negative impact of electronic drivers in LED compact lamps on power
quality parameters in lighting circuits. In this work the conceptual structure of two-stage
power supply have been presented. Also purposefulness application of this kind system,
to reduce emission of higher harmonics of current deriving from the LED light sources,
have been indicated. As well critical assessment and proposition of amendment of
Polish Standards, regarding requirements in the area of generating of higher harmonics
of current by the electroluminescent light sources, have been shown.
An original experimental setup, for the purposes of this dissertation, has been
designed and constructed. On this stand it is possible to perform the measurements of
power quality parameters of LED lighting systems, as if these systems were real
electrical installation of residential building.
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Rozdział 1. Wstęp
Lampy z diodami elektroluminescencyjnymi to najnowsza generacja elektrycznych
źródeł światła, które wprowadzane są w przemyśle oświetleniowym na szeroką skalę.
Światło w diodach półprzewodnikowych emitowane jest w wyniku przepływu prądu
przez złącze p-n. Swobodne elektrony, przechodząc z półprzewodnika typu n do
półprzewodnika typu p, obniżają swój stan energetyczny. Nadmiar energii elektronu
zostaje wypromieniowany jako fala elektromagnetyczna o długości odpowiadającej
promieniowaniu widzialnemu [87].
W pierwszych latach wytwarzania diod świecących uzyskiwany strumień świetlny
był bardzo niski (poniżej 1 lm), co skutkowało stosowaniem ich głównie jako
wizualnych elementów sygnalizacyjnych. Jednak bardzo intensywnie rozwijająca się
w ostatnich 20 latach technologia LED umożliwiła produkowanie diod świecących,
których strumień świetlny osiąga wartości od 10 do nawet 50 lm. Taka ilość
emitowanego światła pozwoliła na realne wykorzystanie tych elementów w przemyśle
oświetleniowym obok żarówek czy lamp fluorescencyjnych [137].
Diody świecące o wysokim strumieniu świetlnym są bardzo wrażliwe na warunki
zasilania. Dlatego też prawidłową i długą pracę lamp diodowych mogą zapewnić
specjalizowane elektroniczne układy zasilająco-stabilizujące. Najczęściej są one
wykonywane na bazie układów scalonych, jakimi są impulsowe przetwornice DC-DC.
Niestety zasadniczą wadą tych układów jest pobieranie prądu znacznie odkształconego
od

sinusoidy,

co wiąże

się

z

wprowadzaniem

do

instalacji

zasilającej

półprzewodnikowe źródła światła wyższych harmonicznych prądu [133].
Harmonicznymi wyższego rzędu nazywa się sinusoidalne przebiegi natężenia prądu
lub napięcia, których częstotliwości są wielokrotnymi częstotliwości sieciowej
(w Polsce jest to 50 Hz). Amplitudy oraz fazy początkowe każdej wyższej harmonicznej
są różne. Przebiegi składowe sumują się, tworząc w efekcie kształt sygnału często
znacznie odbiegający od przebiegu sinusoidalnego. Wysoka zawartość składowych
harmonicznych w przebiegu napięcia lub prądu może niekorzystnie wpływać na sieć
zasilającą oraz inne odbiorniki do niej przyłączone. Urządzenia zasilane odkształconym
napięciem mogą nie działać prawidłowo, mogą ulec szybszemu zużyciu, a nawet
(w skrajnym przypadku) mogą zostać uszkodzone [28].
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Lampami z diodami LED zastępuje się obecnie tradycyjne lampy żarowe, lampy
fluorescencyjne oraz lampy metalohalogenkowe w oświetleniu domowym, a także
w miejscach użyteczności publicznej [100]. Znajdują one również zastosowanie
w oświetleniu ulicznym oraz przemysłowym [108], coraz skuteczniej wypierając niskoi wysokoprężne lampy wyładowcze. Są także stosowane jako oświetlenie dekoracyjne
do iluminacji budynków, jak również innych obiektów (np. pomniki, mosty) [135].
W ciągu kilku ostatnich lat diodowe źródła światła można znaleźć również w pojazdach
samochodowych, zwłaszcza jako światła do jazdy dziennej [97].
Lampy i oprawy LED są coraz częściej podłączane do instalacji elektrycznych jako
odbiorniki oświetleniowe, a w niedługim czasie mogą stanowić zdecydowaną większość
wśród wszelkich elektrycznych źródeł światła [113]. Równocześnie znacząco wzrasta
zagrożenie wynikające z generowanych przez lampy LED wyższych harmonicznych
natężenia prądu. Pomimo tego, że moce jednostkowe tych odbiorników są bardzo małe
w porównaniu z odbiorami przemysłowymi, to jednak występują one w bardzo dużej
liczbie, a dodatkowym utrudnieniem w ograniczaniu generowanych przez nie wyższych
harmonicznych prądu jest duże rozproszenie półprzewodnikowych źródeł światła
w sieciach zasilających [45].
Przeprowadzenie badań i analiz pozwoli określić, jak bardzo niebezpieczna dla sieci
energetycznej jest emisja harmonicznych wyższego rzędu przez oświetlenie
elektroluminescencyjne. Na podstawie przeprowadzonych analiz możliwe będzie
zaproponowanie ewentualnych poprawek do norm dotyczących emisji wyższych
harmonicznych prądu i napięcia. Przedstawiona zostanie również autorska koncepcja
układu zasilania kompaktowych lamp LED (zamienników żarowych źródeł światła)
pozwalająca ograniczyć emisję wyższych harmonicznych natężenia prądu przez tego
typu odbiorniki energii elektrycznej [104].
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Rozdział 2. Cele, teza i zakres pracy
2.1. Cele pracy
Do celów niniejszej rozprawy doktorskiej należą:
a) przeprowadzenie badań wpływu emisji wyższych harmonicznych napięcia oraz
prądu elektrycznego przez elektroluminescencyjne źródła światła ze zintegrowanymi
zasilaczami (kompaktowe lampy LED) na parametry energii w sieci elektrycznej;
b) przeanalizowanie różnych konstrukcji układów sterująco-zasilających stosowanych
w oprawach z diodami świecącymi;
c) propozycja nowej koncepcji zasilania opraw LED ze zintegrowanymi układami
sterującymi;
d) porównanie wyników badań wybranych parametrów jakości energii elektrycznej
w instalacjach zawierających półprzewodnikowe źródła światła z obowiązującymi
uwarunkowaniami prawno-normatywnymi;
e) przedstawienie szczegółowego komentarza oraz propozycji nowelizacji aktualnych
norm w zakresie harmonicznych napięcia i prądu w instalacjach z lampami LED.

2.2. Teza pracy
Istnieje możliwość poprawy jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających
obwody oświetleniowe z lampami LED zawierającymi zintegrowane układy
sterująco-zasilające poprzez modyfikację układu zasilania elektroluminescencyjnych
źródeł światła i zastosowanie zasilaczy dwustopniowych.

2.3. Zakres pracy
Realizacja celów pracy wymaga rozwiązania następujących zadań szczegółowych:
1.

Studia literaturowe o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym z zakresu tematyki
rozprawy doktorskiej charakteryzujące aktualny stan zagadnienia.

2.

Przedstawienie szczegółowych informacji o diodach świecących LED, zjawisku
elektroluminescencji i sposobie emitowania energii świetlnej. Omówienie rodzajów
diod LED oraz sposobów ich wysterowania i zasilania, a także zagrożeń
wynikających z upowszechnienia tego typu źródeł światła.
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3.

Omówienie zagadnienia wyższych harmonicznych napięcia i natężenia prądu
elektrycznego oraz ich wpływu na sieć elektroenergetyczną, a także na inne
odbiorniki energii elektrycznej. Opisanie sposobów redukcji harmonicznych.
Przedstawienie aparatu matematycznego opisującego przebiegi odkształcone oraz
parametry z nimi związane.

4.

Przegląd uwarunkowań prawnych oraz normatywnych dotyczących oświetlenia
elektroluminescencyjnego, jak również jakości energii elektrycznej, zwłaszcza pod
kątem dopuszczalnych poziomów wyższych harmonicznych napięcia oraz prądu.

5.

Dobranie aparatury pomiarowej. Zaprojektowanie i zbudowanie stanowiska
badawczego do pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej w obwodach
zasilania oświetlenia LED oraz omówienie metodyki przeprowadzania badań.

6.

Przeprowadzenie szczegółowych badań i analiz dotyczących wpływu źródeł światła
LED na parametry energii elektrycznej oraz określenie poziomów emisji wyższych
harmonicznych napięcia i prądu. Porównanie wartości zmierzonych z wartościami
dopuszczalnymi zawartymi w aktach normatywnych.

7.

Opracowanie koncepcji układu zasilacza dwustopniowego do tłumienia wyższych
harmonicznych prądu w instalacjach z oświetleniem elektroluminescencyjnym.

8.

Przeprowadzenie pomiarów wyższych harmonicznych napięcia oraz natężenia
prądu w instalacjach oświetleniowych z półprzewodnikowymi źródłami światła
przyłączonych do sieci zasilającej przez zasilacz dwustopniowy.

9.

Przedstawienie

projektu

nowelizacji

norm

dotyczących

emisji

wyższych

harmonicznych napięcia i natężenia prądu przez źródła światła LED.
10. Szczegółowe wnioski i spostrzeżenia oraz podsumowanie zawierające propozycje
dalszych możliwości badawczych.
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Rozdział 3. Elektroluminescencyjne źródła światła
– lampy z diodami świecącymi (LED)
3.1. Zjawisko elektroluminescencji w diodach półprzewodnikowych
Dioda świecąca LED (z ang. Light Emitting Diode) to kolejna, trzecia już generacja
elektrycznego źródła światła. Pierwszą generację stanowią źródła żarowe, a drugą
wyładowcze. Światło widzialne w diodzie półprzewodnikowej powstaje przez
wykorzystanie zjawiska elektroluminescencji, które zostało zaobserwowane po raz
pierwszy już w 1907 roku. Osobą, która dokonała odkrycia oraz udokumentowała
przebieg doświadczenia był Henry Joseph Round. Materiałem, dzięki któremu uzyskano
światło widzialne o różnych barwach (m.in. zielonej, żółtej i pomarańczowej), był
kryształ węglika krzemu (SiC) z nadmiarem elektronów w strukturze. Wielobarwne
światło otrzymano przez polaryzację półprzewodnika napięciem od 10 do 110 V [87].
H. J. Round, pomimo dokonania odkrycia, nie potrafił prawidłowo wyjaśnić
zaistniałego zjawiska. Twierdził, że światło powstaje na podobnej zasadzie, jak ma
to miejsce w żarowych źródłach światła. Dopiero w 1927 roku Oleg Vladimirovich
Losev opublikował prace, w których po raz pierwszy wysunął prawidłową teorię
powstawania światła w półprzewodnikach oraz udowodnił, że jest to zjawisko odwrotne
do efektu fotoelektrycznego, opisanego i udowodnionego przez Alberta Einsteina.
Pojęcia elektroluminescencja natomiast, w odniesieniu do obserwowanych zjawisk,
zaczęto używać od 1936 roku. Wtedy to George Destriau opublikował wyniki badań
nad zjawiskiem elektroluminescencji, które przeprowadził z nowym rodzajem
półprzewodnika, jakim był siarczek cynku (ZnS) domieszkowany miedzią [25, 87].
Zjawisko elektroluminescencji zachodzące w diodach emitujących światło jest
jednym z kilku rodzajów luminescencji. Inaczej mówiąc, jest to sposób emisji fal
elektromagnetycznych o częstotliwościach z obszaru światła widzialnego, powstałych
z innej przyczyny niż rozgrzewanie ciała do wysokiej temperatury. W przypadku
elektroluminescencji czynnikiem wzbudzającym daną strukturę do świecenia jest stały
lub przemienny prąd elektryczny. Żeby dobrze poznać i zrozumieć sposób wytwarzania
światła w półprzewodnikach (zjawisko elektroluminescencji) konieczne jest wgłębienie
się w struktury atomów [134, 137].
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Każde ciało zbudowane jest z atomów. Z kolei atom tworzą protony (ładunki
dodatnie) i neutrony (ładunki obojętne) zagnieżdżone w jądrze atomu oraz elektrony
(ładunki ujemne) krążące wokół jądra po ściśle określonych orbitach. W stanie
równowagi energetycznej w atomie jest tyle samo protonów co elektronów. Elektrony
krążące po swoich orbitach pod względem energetycznym zajmują tak zwane pasmo
walencyjne (podstawowe). Po dostarczeniu do atomów energii z zewnątrz elektrony
poruszają się coraz szybciej, nabierając energii. Po zgromadzeniu odpowiedniej energii
elektrony z niższych orbit przeskakują na wyższe, osiągając kolejne stany energetyczne,
aż do osiągnięcia poziomu Fermiego (najwyższy możliwy poziom energetyczny atomu).
Dla materiałów będących półprzewodnikami poziom Fermiego jest osiągalny jeszcze
w energetycznym paśmie wzbronionym. Przekroczenie tego pasma oznacza oddzielenie
się elektronu od atomu i przejście do pasma przewodnictwa. Po elektronie pozostaje
puste miejsce w atomie – tzw. dziura. Powstałą dziurę zajmuje wolny elektron z innego
atomu, w którym powstaje nowa dziura. W ten sposób formuje się uporządkowany ruch
elektronów i dziur nazywany prądem elektrycznym [126, 135].
Materiały, w których koncentracja elektronów i dziur jest jednakowa, to
półprzewodniki samoistne. Należą do nich miedzy innymi krzem (Si) i german (Ge).
W półprzewodnikach samoistnych uzyskuje się bardzo małe prądy przewodzenia, gdyż
zawartość wolnych elektronów w ich strukturze również jest bardzo mała. W związku
z tym, dla zwiększenia możliwości prądowych materiałów półprzewodnikowych,
tworzy

się

ich

domieszki

(tzw.

półprzewodniki

domieszkowane).

Przez

domieszkowanie można uzyskać dwa typy półprzewodników [25]:
a) typ n (domieszka donorowa) – nadmiar elektronów w strukturze półprzewodnika,
b) typ p (domieszka akceptorowa) – nadmiar dziur w strukturze półprzewodnika.
Dwa typy półprzewodników domieszkowanych można ze sobą połączyć. Powstaje
w ten sposób złącze p-n, czyli dioda prostownicza. Charakterystyczną cechą diody jest
to, że może przewodzić prąd tylko w jednym kierunku, po właściwym spolaryzowaniu
warstw p oraz n [135].
Przy braku zasilania (polaryzacji) diody prąd nie może popłynąć. Znajdujące się
w pobliżu złącza elektrony z warstwy typu n szczątkowo rekombinują z dziurami
sąsiadującymi ze złączem po stronie warstwy p, tworząc bardzo mały prąd dyfuzyjny.
W ten sposób przy złączu tworzy się cienka warstwa koncentrująca i równoważąca
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nośniki mniejszościowe – elektrony po stronie półprzewodnika typu p oraz dziury
po stronie półprzewodnika typu n. Jest to tak zwana warstwa zaporowa. Energia
wynikająca z różnicy potencjałów po obu stronach warstwy zaporowej (eVwz) jest
większa od energii, jaką posiadają swobodne elektrony spoza tej warstwy (EP – EF).
Bez dodatkowej energii z zewnątrz nośniki większościowe nie są w stanie samoistnie
przekroczyć pasma wzbronionego, w związku z czym rekombinacja nie nastąpi [49,
121]. Stan energetyczny i zachowanie elektronów oraz dziur w sąsiedztwie złącza
półprzewodnikowego p-n przy braku zasilania zilustrowano na rys. 3.1.

Rys. 3.1. Zobrazowanie zachowania elektronów i dziur w sąsiedztwie złącza p-n
oraz wykres stanów energetycznych przy braku polaryzacji złącza (na podstawie [49, 121])

Gdy dioda zostanie spolaryzowana w kierunku zaporowym, w obszarze złącza p-n
tworzy się warstwa zaporowa (szersza niż przy braku polaryzacji), uniemożliwiająca
przepływ prądu (elektronów) przez złącze. Polaryzacja w kierunku zaporowym oznacza
przyłożenie do półprzewodnika typu p napięcia o potencjale ujemnym „–”, natomiast
do półprzewodnika typu n napięcia o potencjale dodatnim „+”. Pole elektryczne, które
powstaje w strukturze diody, powoduje przepływ wsteczny nośników większościowych
od złącza. W otoczeniu złącza, po obu jego stronach, tworzy się obszar zubożony
(warstwa zaporowa), w którym przeważają nośniki mniejszościowe, czyli elektrony
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w warstwie p i dziury w warstwie n. Przez złącze przedostają się tylko nośniki
mniejszościowe tworząc niewielki prąd wsteczny Iw. Ze wzrostem napięcia zaporowego
zasilającego diodę proporcjonalnie zwiększa się szerokość warstwy zaporowej.
Jednocześnie energia bariery potencjału warstwy zaporowej (jaka występuje przy braku
zasilania) zostaje powiększona o energię dostarczoną przez zewnętrzne źródło zasilania
(eVwz + qUz), co jeszcze bardziej utrudnia rekombinację [49, 121]. Stan energetyczny
i zachowanie elektronów oraz dziur w sąsiedztwie półprzewodnikowego złącza p-n
przy polaryzacji w kierunku zaporowym zilustrowano na rys. 3.2.

Rys. 3.2. Zobrazowanie zachowania elektronów i dziur w sąsiedztwie złącza p-n oraz wykres stanów
energetycznych przy polaryzacji złącza w kierunku zaporowym (na podstawie [49, 121])

Po spolaryzowaniu diody półprzewodnikowej w kierunku przewodzenia – kiedy
wzrasta napięcie zasilające – wzrasta również natężenie pola elektrycznego. Nośniki
większościowe pod wpływem działającego pola przemieszczają się w kierunku złącza
p-n i w pierwszej kolejności rekombinują z nadmiarem nośników mniejszościowych
tworzących warstwę zubożoną. Szerokość warstwy zubożonej zwęża się, a tym samym
zmniejsza się energia bariery potencjału o wartość energii pochodzącej od źródła
napięcia zasilającego (eVwz – qUz). Przy pewnym napięciu zasilającym Uz energia
bariery potencjału zrównuje się z energią elektronów swobodnych (EP – EF)
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znajdujących się w warstwie n. Przez diodę półprzewodnikową zaczyna płynąć prąd
przewodzenia Ip, ponieważ elektrony są w stanie przeskoczyć energetyczne pasmo
wzbronione. Następuje ich przejście przez złącze i rekombinacja z nośnikami
większościowymi znajdującymi się w warstwie p (dziurami) [49, 94, 121]. Stan
energetyczny i zachowanie elektronów oraz dziur w sąsiedztwie półprzewodnikowego
złącza p-n przy polaryzacji w kierunku przewodzenia zilustrowano na rys. 3.3.

Rys. 3.3. Zobrazowanie zachowania elektronów i dziur w sąsiedztwie złącza p-n oraz wykres stanów
energetycznych przy polaryzacji złącza w kierunku przewodzenia (na podstawie [94])

W wyniku rekombinacji z dziurami elektrony tracą energię i przechodzą z wyższego
energetycznie pasma przewodnictwa EP do niższego pasma walencyjnego EW. Nadmiar
energii ΔE = EP – EW zostaje wypromieniowany z półprzewodnikowego złącza p-n
w postaci promieniowania elektromagnetycznego. W przypadku diod LED materiał
półprzewodnika jest tak dobrany, żeby długość fali promieniowania emitowana była
w zakresie widzialnym. Diody elektroluminescencyjne mogą emitować światło tylko
w wąskim paśmie widmowym. Barwa światła (długość fali promieniowania λ) diody
uzależniona jest od jej materiału konstrukcyjnego, czyli od rodzaju półprzewodnika
zastosowanego w procesie produkcji i sposobu jego domieszkowania (tabela 3.1).
Długość fali promieniowania świetlnego LED można określić ze wzoru [121, 135, 137]:
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eVwz  E Fp

ch
 EWp   E Pn  E Fn 

(3.1)

gdzie: λ – długość fali promieniowania elektromagnetycznego,
c – prędkość światła,
h – stała Plancka,
e – ładunek elementarny,
Vwz – bariera potencjału złącza p-n diody świecącej,
EFp – energia Fermiego dla atomów półprzewodnika typu p,
EWp – energia graniczna pasma walencyjnego półprzewodnika typu p,
EPn – energia graniczna pasma przewodnictwa półprzewodnika typu n,
EFn – energia Fermiego dla atomów półprzewodnika typu n.
Tabela 3.1. Wybrane rodzaje półprzewodników domieszkowanych stosowanych do produkcji LED
oraz uzyskiwana z nich barwa światła [87, 135, 136, 137]

Rodzaj półprzewodnika (z domieszką)
stosowanego do produkcji LED

Barwa emitowanego
światła

Długość fali
promieniowania
λ [nm]

AlGaN, AlN, InGaN

bliski nadfiolet

od 250 do 380

InGaN

fioletowa

od 380 do 450

InGa, InGaN, GaN, Si, SiC, ZnSe

niebieska

od 450 do 500

AlGaInN, AlGaP, AlGaInP, GaN,
GaP(N), InGaN

zielona

od 500 do 570

AlGaInP, GaAsP(N), GaP(N)

żółta

od 570 do 590

AlGaInP, GaAsP(N), GaP

pomarańczowa

od 590 do 610

AlGaAs(Zn), AlGaInP, GaAsP,
GaP(O), GaP(Zn)

czerwona

od 610 do 780

AlGaAs(Si), GaAs(Si), GaInAsP

bliska podczerwień

od 780 do 950
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3.2. Zastosowanie diod świecących jako źródła światła
Pierwsze diody świecące zaczęto produkować na masową skalę już w latach
sześćdziesiątych XX wieku. Jednak ze względu na niską skuteczność świetlną LED
stosowano je głównie do sygnalizowania stanów (parametrów) różnych urządzeń lub
aparatury kontrolnej. Przełomowy okazał się rok 1994, kiedy to w japońskiej firmie
NICHIA Corporation wyprodukowano pierwszą diodę, która osiągała skuteczność
świetlną wynoszącą ponad 1 lm/W. Była to dioda emitująca światło barwy niebieskiej.
Połączenie kilkunastu lub kilkudziesięciu takich diod w jednej obudowie wraz
z zastosowaniem odpowiedniego luminoforu pozwalało na uzyskanie zimno białego
strumienia światła, wystarczającego do oświetlenia niewielkiej przestrzeni [87, 137].
Już pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku w sprzedaży pojawiły się pierwsze
lampy LED, którymi można było zastąpić tradycyjne żarówki, lampki halogenowe czy
świetlówki kompaktowe. Światło uzyskiwane z pierwszych lamp LED nie dawało
jeszcze właściwego komfortu wzrokowego, ze względu na nieprzyjemną barwę (zimno
biała) czy wąskie ukierunkowanie wytwarzanego światła, a zwłaszcza przez zbyt niski
strumień świetlny. W dalszym ciągu trwały więc prace nad poprawą parametrów
oświetleniowych diod elektroluminescencyjnych. Dynamiczny rozwój technologiczny
w produkcji diod mocy rozpoczął się od około 2000 roku i nieprzerwanie trwa do dziś.
O tym fakcie świadczy chociażby uzyskiwanie coraz wyższych wartości skuteczności

Skuteczność świetlna ηś [lm/W]

świetlnych LED (rys. 3.4).
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Rys. 3.4. Wykres zmian maksymalnie osiąganej skuteczności świetlnej diod LED
na przestrzeni ostatnich lat (na podstawie [143i])
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Diodę o najwyższej jak do tej pory skuteczności świetlnej wyprodukowała w 2014
roku amerykańska korporacja CREE Inc. Uzyskano wtedy wydajność (skuteczność)
świetlną ηś wynoszącą 303 lm/W. Wynik ten osiągnięto w warunkach laboratoryjnych,
natomiast w rzeczywistości wartość ta była dużo niższa. Skuteczność świetlna
większości aktualnie produkowanych lamp i opraw zawierających diody świecące
o barwie białej waha się w przedziale od 70 do 130 lm/W [135, 143i].
Diody elektroluminescencyjne są monochromatycznymi źródłami światła, tak więc
ich promieniowanie odbywa się w wąskim zakresie widma – maksymalnie do około
30 ÷ 40 nm. Wynika z tego, że LED nie mogą bezpośrednio emitować światła białego.
Można to jednak zrobić w sposób pośredni. Jak do tej pory zostały opracowane trzy
podstawowe metody pozwalające uzyskać światło barwy białej [87, 135].
A) Metoda addytywnej syntezy barw RGB. W jednej obudowie umieszcza się trzy
diody świecące. Każda z tych diod świeci inną barwą: czerwoną (R), zieloną (G)
oraz niebieską (B). Wszystkie trzy fale świetlne docierają do receptorów w oku,
gdzie następuje addytywna synteza barw dająca wrażenie widzenia światła białego.
Przez odpowiednie dobranie proporcji strumieni świetlnych pojedynczych diod
można uzyskać białe światło o różnej temperaturze barwowej (zimne, neutralne
lub ciepłe). Potrójne diody RGB mogą być dodatkowo pokrywane nieprzezroczystą
powłoką neutralną kolorystycznie, rozmywającą poszczególne strumienie świetlne,
tak by niemożliwe było zaobserwowanie barw innych niż biel [62, 136].
Schematyczny sposób uzyskiwania białego światła z diody RGB oraz powstałe
w ten sposób wypadkowe widmo promieniowania zilustrowano na rys. 3.5.
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Rys. 3.5. Schemat uzyskiwania światła białego z diody RGB
oraz jej wypadkowe widmo promieniowania (na podstawie [25, 137])

Zaletą tego typu diod jest wysoka wydajność świetlna, gdyż nie są generowane
straty związane z konwersją barwy światła (brak luminoforu). Zastosowanie kilku
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kolorowych punktów świetlnych w jednej obudowie daje dużą elastyczność
sterowania temperaturą i barwą światła oraz możliwość uzyskania w zasadzie
dowolnego efektu kolorystycznego.
Niestety światło emitowane w ten sposób uzyskuje niezbyt wysoki współczynnik
oddawania barw w zakresie 70 < Ra < 85. Zasadniczą wadą stosowania diod RGB
jest również konieczność stosowania rozbudowanego układu zasilającego, gdyż
każda pojedyncza dioda wymaga osobnego precyzyjnego sterowania (chociażby
ze względu na różne napięcia znamionowe). W rezultacie zwiększają się gabaryty
oraz wzrasta koszt całego układu [62, 135].
B) Metoda konwersji długości fali promieniowania UV. W tej metodzie stosuje się
diodę emitującą monochromatyczną falę elektromagnetyczną w obszarze pasma
bliskiego nadfioletu – od 300 do 380 nm. Taką diodę pokrywa się trójwarstwowym
luminoforem RGB. Promieniowanie UV przenikając przez luminofor zostaje w nim
przekonwertowane na promieniowanie widzialne o długości fali odpowiadającej
jednej z trzech barw podstawowych (czerwonej, zielonej lub niebieskiej). Nowo
powstałe kolorowe fale świetlne ulegają addytywnej syntezie i w konsekwencji oko
ludzkie widzi światło barwy białej. Odpowiednie dobranie składu chemicznego
luminoforu pozwala ostatecznie uzyskać zimniejszą lub cieplejszą temperaturę
barwową światła [62, 136].
Schematyczny sposób uzyskiwania białego światła z diody UV oraz jej wypadkowe
widmo promieniowania zilustrowano na rys. 3.6.
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Rys. 3.6. Schemat uzyskiwania światła białego z diody UV
oraz jej wypadkowe widmo promieniowania (na podstawie [25, 146i])

Do zalet diod wykorzystujących technologię konwersji promieniowania UV
na światło widzialne można zaliczyć przede wszystkim ich niską cenę. Wynika
ona z prostego i taniego procesu produkcyjnego. Układy zasilania stosowane
w lampach z diodami UV charakteryzują się dużo mniejszą złożonością niż miało
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to miejsce w przypadku diod RGB. Uzyskiwane przez te źródła światło cechuje
wysoki współczynnik oddawania barw Ra osiągający wartość nawet ponad 90.
Z powodu zastosowania trójkolorowego luminoforu straty konwersji są bardzo
duże i w konsekwencji efektywność świetlna jest najniższa spośród stosowanych
metod uzyskiwania białego światła. Największą wadą diod UV, a jednocześnie
czynnikiem eliminującym je z powszechnego użytkowania, jest promieniowanie
ultrafioletowe częściowo przenikające przez luminofor. Powoduje ono uszkadzanie
obudowy epoksydowej diody, ale przede wszystkim (co jest zresztą najistotniejsze)
ma bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka [62, 87].
C) Metoda hybrydowa łącząca konwersję długości fali i mieszanie barw. W tej
metodzie zastosowano diodę emitującą światło o barwie niebieskiej, zamiast
szkodliwego dla ludzi promieniowania UV. Zastosowano też mniej stratny
jednowarstwowy żółty luminofor, który częściowo przepuszcza niebieskie światło
(w około 30%). Pozostała część promieniowania diody pozostaje zatrzymana
w luminoforze i przekonwertowana na światło barwy żółtej. Kolor żółty może
powstać w wyniku addytywnej syntezy koloru czerwonego i zielonego, stąd też
wynika zastosowanie powłoki o takim kolorze. Ostatecznie w wyniku wymieszania
się światła o barwie żółtej oraz niebieskiej w oku uzyskuje się wrażenie światła
białego. Temperatura barwowa emitowanego przez diodę światła uzależniona jest
składu chemicznego luminoforu [62, 136]. Schematyczny sposób uzyskiwania
białego światła z diody emitującej światło o barwie niebieskiej oraz jej wypadkowe
widmo promieniowania zilustrowano na rys. 3.7.
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Rys. 3.7. Schemat uzyskiwania światła białego z diody o niebieskiej barwie światła
oraz jej wypadkowe widmo promieniowania (na podstawie [25, 146i])

Cechą charakterystyczną metody hybrydowej jest połączenie zalet dwóch rodzajów
diod: RGB oraz UV. Zastosowanie jednowarstwowego luminoforu znacząco
zwiększa wydajność świetlną, która jest zbliżona do diod RGB. Jednocześnie
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uzyskuje się dobry współczynnik oddawania barw (80 < Ra < 90), niewiele niższy
od rozwiązania z diodami UV. Proces produkcyjny diod emitujących światło barwy
niebieskiej jest nieskomplikowany technologicznie, a co za tym idzie cena tego
typu źródeł światła nie jest wygórowana. Diody te cechują się również prostotą
wykonania obwodu zasilającego.
Wadą metody hybrydowej, której nie udało się wyeliminować, jest uzyskiwanie
dużych rozbieżności w temperaturze barwowej dla diod z jednej partii procesu
produkcyjnego. W związku z tym konieczne jest więc przeprowadzenie dodatkowej
„ręcznej” selekcji diod o powtarzalnych parametrach [62, 87].
Spośród wyżej opisanych metod produkcji diod emitujących światło barwy białej
obecnie najczęściej stosowaną jest metoda hybrydowa. Trwają również badania
nad innymi metodami uzyskiwania światła białego z monochromatycznych diod
świecących. Wykorzystuje się w nich m.in. konwertery półprzewodnikowe (PRS-LED),
konwertery z kropek kwantowych (QD-LED) czy konwertery z barwników
organicznych (O-LED). Firmy zajmujące się produkującą oświetlenia LED prowadzą
aktualnie bardzo intensywne badania nad technologią QD-LED, co oznacza, że może
to być rozwiązanie pozwalające w niedalekiej przyszłości zastąpić popularną dziś
metodę hybrydową. Na razie jednak nie produkuje się masowo tego typu diod,
ponieważ są one jeszcze przedmiotem badań rozwojowych [87, 146i].
Diody elektroluminescencyjne stosowane w lampach LED mogą się różnić między
sobą sposobem wykonania, nawet jeżeli ich zasada działania i sposób generowania
światła białego pozostają takie same. Przez blisko 25 lat obecności na rynku
oświetleniowym lamp z diodami świecącymi opracowano kilka konstrukcji LED.
Zostaną one krótko scharakteryzowane w dalszej części tego rozdziału.
Diody LED DIP (Dual In-line Package). To diody o charakterystycznym kształcie
(tzw. pocisk), w których przezroczysta kolorowa obudowa jest jednocześnie soczewką
skupiającą emitowane światło. Posiadają wyprowadzone długie piny anody i katody
przystosowane do montażu przewlekanego (THT). Pod względem budowy stanowią
pierwszą generację LED. W takim kształcie pojawiły się już ponad 50 lat temu (jako
różnokolorowe diody sygnalizacyjne o średnicach od 3 do 10 mm), a od około 20 lat
stosowane są w lampach i oprawach LED jako urządzenia oświetleniowe.
Jedna dioda świecąca typu DIP wytwarza strumień świetlny rzędu 3 ÷ 4 lm przy
zużyciu mocy wynoszącej około 50 mW. Daje to maksymalną skuteczność świetlną
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wynoszącą do 80 lm/W. Ich zaletą jest duża odporność na korozję oraz to, że mogą
pracować w trudnych warunkach klimatycznych. Obudowa tego typu diod wykonana
jest z plastiku, co utrudnia rozpraszanie ciepła. W związku z tym często pracują one
w zbyt wysokich temperaturach. Przekłada się to na niższą w porównaniu z innymi
typami diod żywotność sięgającą do 30 tysięcy godzin. Obecnie diody typu DIP są
sporadycznie stosowanie w lampach LED ze względu na zbyt niską skuteczność
świetlną. Mimo wszystko w dalszym ciągu nie zaprzestano produkcji tych lamp. Nadal
stosuje się je do oświetlania punktowego, dekoracyjnego czy nastrojowego, a także
w szyldach, wyświetlaczach oraz bannerach reklamowych [127, 149i].
Budowę diody LED typu Dual In-line Package oraz przykładową lampę wykonaną
na trzonku z gwintem E27, zawierającą omawiane diody, przedstawiono na rys. 3.8.

Rys. 3.8. Budowa diody LED typu Dual In-line Package
oraz widok przykładowej lampy DIP LED z gwintem E27 [140i]
1 - soczewka/obudowa, 2 - łącznik anody, 3 - odbłyśnik, 4 - chip półprzewodnikowy,
5 - katoda, 6 - anoda, 7 - kołnierz podstawy, 8 - pin katody, 9 - pin anody

Diody LED SMD (Surface Mounted Device). Są to płaskie (o grubości do 2 mm)
diody, które montuje się powierzchniowo na pytkach drukowanych PCB. Pomimo
niewielkich rozmiarów moduły SMD mogą mieć wbudowane nawet trzy chipy
półprzewodnika, jednak na każdy chip przypadają osobne złącza. Pierwsze diody
świecące typu SMD emitowały strumień świetlny rzędu 5 ÷ 7 lm przy poborze mocy do
0,1 W. Obecnie jest to nawet 50 lm przy zużyciu mocy 0,5 W, co oznacza efektywność
świetlną na poziomie nawet 100 lm/W. Żywotność LED SMD sięga 50 tysięcy godzin.
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Mniejsze wymiary diod SMD w porównaniu z diodami DIP znacząco zwiększają ich
obszar zastosowań. Najmniejsze diody mają wymiar 0,4 × 0,2 mm (moduł 0402) i mogą
być zastosowane w urządzeniach elektronicznych takich jak zegarki, smartfony, tablety
czy notebooki. W oświetleniu najczęściej stosowane są moduły jednochipowe (3528,
3014, 3020, 3030, 5630) oraz z trzema chipami (5050, 5060). Stosuje się je w taśmach
LED, różnego typu oprawach, reflektorach i naświetlaczach. Znalazły one także
zastosowanie w lampach będących zamiennikami tradycyjnych żarówek, świetlówek
czy lamp halogenowych wykonywanych na trzonkach E27, E14 czy GU10 [141i, 144i].
Budowę diody LED typu Surface Mounted Device oraz przykładową lampę
zabudowaną na trzonku GU10, zawierającą omawiane diody, przedstawiono na rys. 3.9.

Rys. 3.9. Budowa diody LED typu Surface Mounted Device
oraz widok przykładowej lampy SMD LED z trzonkiem GU10 [140i]
1 - pin diody, 2 - obudowa, 3 - chip półprzewodnikowy, 4 - luminofor, 5 - łącznik anody/katody,
6 - lut, 7 - pasta termoprzewodząca, 8 - podłoże/płytka PCB, 9 - ścieżka przewodząca

Diody Power LED oraz High Power LED. Diody tego typu osiągają moc od 0,5 W
do 1 W (Power LED) oraz powyżej 1 W (High Power LED). Chip półprzewodnika
umieszczany jest

na

cokole

stanowiącym

wbudowany

radiator,

ułatwiający

odprowadzanie ciepła. Jednak HP LED dla długotrwałej pracy wymagają stosowania
dodatkowego radiatora. Chip jest nakryty soczewką ukierunkowującą strumień światła.
Osłonięta w taki sposób dioda jest bardzo trwała – jej żywotność osiąga 80 ÷ 100
tysięcy godzin. Takie diody są odporne na działanie ekstremalnych warunków
atmosferycznych i mogą pracować w temperaturach otoczenia od –45 do +135°C. Żeby
utrzymać stały strumień świetlny przy tak dużych zmianach temperatury, diody typu
High Power LED muszą być zasilane ze źródła o regulowanym prądzie wyjściowym.
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Obecnie najbardziej popularne w oświetleniu są diody o mocy 1 oraz 2 W. Osiągają
one efektywność świetlną do 90 lm/W. Stosuje się je miedzy innymi w lampach
będących zamiennikami żarowych źródeł światła. Diody o wyższych mocach znajdują
zastosowanie w oprawach ulicznych oraz do oświetlania hal przemysłowych, a także
przemyśle specjalistycznym, np.: na polach naftowych i platformach wiertniczych,
w rafineriach, w górnictwie, na kolei czy w wojskowości [144i, 149i].
Budowę diody typu High Power LED oraz przykładową lampę wykonaną na trzonku
GU10, zawierającą omawiane diody, przedstawiono na rys. 3.10.

Rys. 3.10. Budowa diody LED typu High Power
oraz widok przykładowej lampy HP LED z trzonkiem GU10 [142i]
1 - soczewka, 2 - chip półprzewodnika, 3 - podstawka termoprzewodząca chipu,
4 - cokół/radiator, 5 - łącznik anody, 6 - obudowa, 7 - pin anody/katody

Diody LED COB (Chip On Board). Moduł diody COB może składać się z wielu
(nawet z kilkudziesięciu) małych diod SMD (np. model 3014) umieszonych na płytce
PCB oraz pokrytych wspólną warstwą luminoforu. Charakterystyczny dla takiej diody
jest jeden obwód połączeniowy zakończony tylko dwoma przyłączami „+” i „–”
(w wielochipowych modułach SMD każdy chip ma swój oddzielny obwód).
Konstrukcja COB umożliwia duże upakowanie chipów LED dzięki czemu możliwe
jest uzyskanie bardzo dużego strumienia świetlnego (nawet 10000 lm) przy poborze
mocy na poziomie 200 W. Ich skuteczność świetlna może wynosić od 80 do 120 lm/W.
Ze względu na duże moce diody te wymagają stosowania zewnętrznego radiatora.
Jednak przy prawidłowym chłodzeniu okazują się bardzo trwałe – ich żywotność sięga
nawet 80 tysięcy godzin. Napięcie zasilania diod COB jest bardzo zróżnicowane
i zależne od liczby zamontowanych chipów półprzewodnika. Bardzo często jest to
jednak napięcie z zakresu 30 ÷ 36 V DC.
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Moduły COB bardzo często są stosowane są jako lampy błyskowe w kamerach
cyfrowych, aparatach fotograficznych czy telefonach komórkowych. W przemyśle
oświetleniowym montowane są w reflektorach, naświetlaczach i dedykowanych
oprawach, ale także w zamiennikach żarówek i lamp halogenowych [127, 147i].
Budowę diody LED typu Chip On Board oraz przykładową lampę wykonaną
na trzonku z gwintem E14, zawierającą omawiane diody, przedstawiono na rys. 3.11.

Rys. 3.11. Budowa diody LED typu Chip On Board
oraz widok przykładowej lampy COB LED z gwintem E14 [149i]
1 - chipy diod elektroluminescencyjnych, 2 - przyłącze anody, 3 - przyłącze katody,
4 - powłoka luminoforu, 5 - podstawa/płytka PCB

Diody LED MCOB (Multiple Chip On Board). Konstrukcja tego typu diod bazuje
na połączeniu w jeden element kilku chipów typu COB. Chipy umieszczone
są w specjalnych gniazdach na aluminiowym podłożu dla łatwiejszego odprowadzenia
nadmiaru ciepła. Najczęściej stosuje się moduły MCOB złożone z 6 chipów COB, które
są ze sobą połączone w jeden obwód i mają wyprowadzoną tylko jedną parę zacisków
zasilających. Taka struktura pozwala uzyskać bardzo duży strumień światła przy
zajmowaniu niewielkiej powierzchni. Jednocześnie wymaga tylko jednego układu
zasilającego o mocy kilku watów. Takie zalety sprawiły, że diody MCOB
z powodzeniem zostały zastosowane w lampach LED, będących zamiennikami
żarowych źródeł światła, wykonanych na trzonkach E27, E14 oraz GU10. To właśnie
w tego typu lampach technologia MCOB jest najczęściej stosowana.
Struktura MCOB pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej efektywności świetlnej
wynoszącej od 100 do 140 lm/W przy kącie rozsyłu światła wynoszącym około 120°.
Ich temperatura pracy wynosi od –55 do +85°C. Żywotność diod MCOB jest podobna
do tych, jaką mają chipy COB (50 ÷ 80 tysięcy godzin pracy). Lampy LED na gwincie
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E27 z wbudowanym modułem MCOB mogą wytwarzać strumień świetlny o wartości
do 1600 lm jednocześnie zużywając tylko 12 W mocy czynnej [147i, 149i].
Budowę diody LED typu Multiple Chip On Board oraz przykładową lampę opartą
na trzonku GU10, zawierającą omawiane diody, przedstawiono na rys. 3.12.

Rys. 3.12. Budowa diody LED typu Multiple Chip On Board
oraz widok przykładowej lampy MCOB LED z trzonkiem GU10 [149i]
1 - pojedyncze diody typu COB, 2 - przyłącze pojedynczej diody typu COB,
3 - złącze anody i katody dla całego układu MCOB, 4 - podłoże/radiator

Diody LED Filament / COG (Chip On Glass). Aktualnie są to diody najnowszej
generacji, wykonywane w postaci cienkich włókien, wyglądem przypominających
włókna wolframowe żarówek. Źródłem światła w strukturze COG są wysokowydajne
miniaturowe diody SMD, które nanosi się na wąski pasek, stanowiący podłoże dla diod.
Całość pokrywana jest luminoforem rozpraszającym światło. Podłoże wykonywane jest
z przezroczystego szkła mineralnego lub szafirowego, przez co emitowane światło
może zostać, po częściowych odbiciach w luminoforze, skierowane na drugą stronę
podłoża. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się dookólne świecenie filamentu.
Pojedyncze diody typu COG o długości około 4 cm emitują strumień świetlny od 80
do 110 lm przy kącie świecenia wynoszącym 360°. Pobierają przy tym moc o wartości
1 W. Ze względu na to, że diody umieszczone są na podłożu o małej przewodności
cieplnej i nie posiadają radiatora, nagrzewają się w większym stopniu niż diody
umieszczone chociażby na płytce PCB. Praca w podwyższonej temperaturze wpływa na
obniżenie żywotności diody, która wynosi od 30 do 50 tysięcy godzin.
Niewątpliwą zaletą lamp z diodami LED Filament jest bardzo duże podobieństwo
do tradycyjnych żarówek, nie tylko pod względem wyglądu, ale także pod względem
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temperatury barwowej emitowanego światła (od 2700 do 3000 K) oraz ukierunkowania
strumienia świetlnego (pełny kąt bryłowy ograniczony tylko powierzchnią trzonka
lampy). Dzięki tym właściwościom lampy LED COG stosowane są jako oświetlenie
dekoracyjne lub nastrojowe, a także we wnętrzach wzorowanych czy aranżowanych
na styl klasyczny oraz wszędzie tam, gdzie nie wypada zamieniać żarówki na inne
lampy LED z białą obudową i mlecznym kloszem [141i, 149i].
Budowę diody typu Filament LED oraz przykładową lampę wykonaną na trzonku
z gwintem E27, zawierającą omawiane diody, przedstawiono na rys. 3.13.

Rys. 3.13. Budowa diody LED typu Chip On Glass
oraz widok przykładowej lampy COG LED z gwintem E27 [150i]
1 - przezroczyste podłoże szklane lub szafirowe, 2 - chipy pojedynczych diod wraz z połączeniami,
3 - dookólna warstwa luminoforu, 4 - gotowy filament

3.3. Układy zasilania LED wbudowane w lampę
Pojedyncze chipy LED oraz moduły zbudowane z kilku (np. High Power LED)
lub kilkudziesięciu (np. diody SMD) chipów półprzewodnikowych wymagają zasilania
napięciem stałym o wartości obniżonej w stosunku do napicia sieciowego. Układy
zasilania (zwane również driverami LED) odpowiedzialne są za wysterowanie diod
świecących prawidłowymi wartościami napięcia i prądu. W lampach kompaktowych,
będących zamiennikami żarowych źródeł światła, wykonanych na trzonkach
gwintowanych (jak E27 i E14) lub bagnetowych (jak GU10) driver umieszczany jest
w korpusie oprawy oświetleniowej [25, 127].
Ze względu na specyficzne właściwości elektryczne oraz termiczne diod
elektroluminescencyjnych wskazane jest, aby zasilanie wykonane było jako źródło
prądowe ze stabilizacją prądu wyjściowego. Charakterystyka prądowo-napięciowa
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diody jest silnie nieliniowa – w znamionowym punkcie pracy niewielka zmiana
napięcia zasilania powoduje bardzo duże zmiany prądu płynącego przez diodę. Z kolei
proporcjonalnie do zmian prądu zmienia się strumień świetlny, wywołując migotanie
źródła

światła.

Zbyt

częste

przekroczenia

prądu

znamionowego

wywołują

przegrzewanie złącza p-n i prowadzą do skrócenia żywotności diody. Najbardziej
zagrożone są diody dużej mocy, pobierające prąd rzędu kilkuset mA [133, 148i].
Duży wpływ na zmianę prądu diody ma także jej temperatura pracy. Wraz
ze wzrostem temperatury złącza p-n zmniejsza się napięcie przewodzenia, które
bezpośrednio wpływa na prąd przepływający przez diodę. Dlatego też driver LED
powinien być stabilnym termicznie źródłem prądowym, aby móc utrzymywać stałą
i bezpieczną wartość prądu [133, 146i].
Najprostszym sposobem stabilizacji prądu diody LED jest włączenie rezystora
szeregowo z tym źródłem światła. Odpowiednio dobrana rezystancja stanowi skuteczne
zabezpieczenie przeciążeniowe dla półprzewodnikowego źródła światła. Rozwiązanie
takie bywa często stosowane zwłaszcza z diodami niskoprądowymi (o prądzie
znamionowym rzędu 20 ÷ 50 mA) oraz tam gdzie nie zwraca się szczególnej uwagi
na parametry optyczne. Stosowane są trzy podstawowe układy stabilizacji [146i]:
A) Układ ekonomiczny wyróżnia prosta budowa z jednym rezystorem stabilizującym
prąd główny (rys. 3.14). Niestety taki sposób połączeń sprzyja nierównomiernym
rozpływom prądów przez poszczególne diody powodując ich przesterowanie. Gdy
jedna z diod ulegnie uszkodzeniu, pozostałe w dalszym ciągu będą świecić, jednak
diody pracujące równolegle z tą uszkodzoną zostają przeciążone wyższym prądem.

Rys. 3.14. Schemat układu ekonomicznego do stabilizacji prądu diody (na podstawie [146i])
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Prowadzi to do ich szybkiego zużycia i przepalania. Z kolei, gdy wszystkie diody
w jednym połączeniu równoległym zostaną uszkodzone, to cała matryca LED
przestanie świecić. Układ ekonomiczny cechuje duża awaryjność i dlatego nie jest
zalecany do stosowania. Jednak z powodu jego niskiej ceny nadal jest
wykorzystywany przez niektórych producentów źródeł światła z diodami
elektroluminescencyjnymi [87].
B) Układ podstawowy (inaczej szeregowo-równoległy) to układ o umiarkowanym
stopniu skomplikowania – zbudowany z kilku równolegle połączonych łańcuchów
LED, a każdy łańcuch zabezpieczony jest przed przeciążeniem osobnym
rezystorem stabilizującym (rys. 3.15). Prąd w każdej gałęzi jest dokładnie
określony poprzez odpowiedni rezystor i nawet w przypadku awarii jednej z diod
z dowolnej gałęzi, natężenie prądu w pozostałych gałęziach nie ulega zmianie.
Jedyną wadą jest to, że cały łańcuch zawierający uszkodzoną diodę przestaje
świecić. W przypadku matrycy o dużej liczbie łańcuchów LED wyłączenie jednego
z nich nie jest mocno uciążliwe, gdyż strumień świetlny ulegnie niewielkiemu
obniżeniu i mimo wszystko cała lampa LED może pracować dalej. Układ
w konfiguracji szeregowo-równoległej jest niewiele droższy od ekonomicznego,
jednak charakteryzuje się dużo mniejszą awaryjnością i dlatego też jest najczęściej
stosowanym układem połączeń matryc LED [87].

Rys. 3.15. Schemat układu podstawowego do stabilizacji prądu diody (na podstawie [146i])

C) Układ bezpieczny to zdecydowanie najbardziej złożona konstrukcja matryc LED,
a jednocześnie cechuje go najwyższa cena wykonania. W układzie tym do każdej
diody dołączany jest indywidualny rezystor zabezpieczający i ustalający prąd
(rys. 3.16). Awaria jednej diody nie ma wpływu na działanie innych. Diody
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połączone równolegle z diodą uszkodzoną (dzięki szeregowym rezystorom) ulegają
tylko niewielkiemu przesterowaniu. Ponadto, gdy matryca wykonana jest z dużej
liczby łańcuchów, zmiana prądu nie wpływa na niezawodność pracy diod. Układ
bezpieczny charakteryzuje się bardzo małą awaryjnością. Niestety jest rzadko
stosowany – głównie w drogich i profesjonalnych rozwiązaniach renomowanych
koncernów z branży oświetleniowej [87].

Rys. 3.16. Schemat układu bezpiecznego do stabilizacji prądu diody (na podstawie [146i])

W zaawansowanych zastosowaniach, wykorzystujących diody świecące dużych
mocy i kiedy ważna jest długa żywotność diod, przedstawione wyżej układy nie są
wystarczające. W diodach o mocach powyżej 0,5 W wydzielają się duże ilości ciepła.
Zmiana temperatury złącza p-n tylko o kilka procent może spowodować zmianę prądu
nawet o kilkadziesiąt miliamperów, często prowadząc do uszkodzenia źródła światła.
Wymagane jest więc stosowanie źródeł prądowych precyzyjnie sterujących wartością
prądu płynącego przez diody świecące. Takie zadanie spełniają układy driverów
zawierające w swojej strukturze przetwornice DC-DC [87, 146i].
Kompaktowa oprawa oświetleniowa LED stanowi złożony układ, którego zadaniem
jest przetworzenie energii elektrycznej na promieniowanie widzialne, czyli światło
(rys. 3.17). Zasadniczym elementem całego układu jest blok sterująco-zasilający
(driver). Jego zadaniem jest w pierwszej fazie obniżenie przemiennego napięcia
sieciowego AC (w niektórych rodzajach zasilaczy LED obniżenie napięcia nie jest
konieczne) i przekonwertowanie na napięcie stałe DC oraz galwaniczne odseparowanie
tych napięć. W drugiej fazie (przetwornica DC-DC) następuje dostosowanie napięcia
oraz prądu do postaci odpowiedniej do wysterowania diod elektroluminescencyjnych.
Prąd wyjściowy jest jednocześnie stabilizowany i kontrolowany [102, 148i].
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Rys. 3.17. Ogólny schemat blokowy kompaktowej lampy LED [102]

Driver lampy LED jest najbardziej złożoną i skomplikowaną strukturą w oprawie.
Jest więc bardziej podatny na uszkodzenia, przez co ma duży wpływ na żywotność
półprzewodnikowych źródeł światła. Jednak dobrze dobrany układ sterująco-zasilający
może znacząco poprawić jakość emitowanego światła i wydajność całej lampy, a także
zapewnić bezpieczeństwo użytkownika (np. przez odseparowanie napięcia sieciowego
od pozostałych elementów oprawy). Rozbudowane układy driverów mogą również
zapewnić zabezpieczenie przed przepięciami, zwarciami lub przegrzaniem [102, 148i].
Najważniejszym elementem w układzie drivera lampy LED jest przetwornica
DC-DC. Ze względu na ograniczone miejsce na płytce drukowanej zasilacza
zintegrowanego w lampie LED przetwornice wykonuje się w postaci miniaturowych
układów scalonych. Na rynku dostępnych jest wiele różnych rozwiązań scalonych
przetwornic DC-DC dedykowanych do zasilaczy lamp LED. Mogą one być wykonane
w kilku różnych topologiach konwersji napięcia zasilającego [25, 30]:
a) buck (lub step down) – obniżanie napięcia wyjściowego względem wejściowego,
b) boost (lub step up) – zwiększanie napięcia wyjściowego względem wejściowego,
c) buck-boost – topologia pozwalająca uzyskać na wyjściu napięcie obniżone lub
zwiększone względem napięcia wejściowego w zależności od konfiguracji połączeń
układu scalonego, możliwa jest również inwersja sygnału napięcia,
d) SEPIC (z ang. Single-Ended Primary-Inductor Converter) – w tej topologii, przy
jednej konfiguracji połączeń układu scalonego, napięcie wyjściowe może osiągać
wartości niższe, równe oraz wyższe względem napięcia wejściowego, ale mieszczące
się w pewnym przedziale (co jest już zależne od konstrukcji układu),
e) flyback – jest to jedna z form topologii buck-boost, lecz dodatkowo rozbudowana
o izolację galwaniczną między wejściem i wyjściem układu; izolacja realizowana
jest przez dzieloną cewkę na rdzeniu magnetycznym (rodzaj transformatora).
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W driverach kompaktowych lamp LED zdecydowanie najczęściej stosowana jest
topologia typu buck. Sporadycznie bywa również wykorzystywana topologia typu
boost. Przetwornic DC-DC o topologii SEPIC i flyback nie używa się w zasilaczach
zintegrowanych w lampie. Topologię flyback stosuje się w autonomicznych układach
sterująco-zasilających oświetlenia elektroluminescencyjnego. Zasilacze z topologią
SEPIC są głównie wykorzystywane w układach oświetlenia LED zasilanych bateryjnie
(np. latarki lub lampki świąteczne) [133].
Na rynku scalonych układów elektronicznych dostępnych jest wiele przetwornic
impulsowych DC-DC wykonanych w różnych topologiach. Przykłady ich zastosowania
oraz implementacji w układach zasilaczy półprzewodnikowych źródeł światła
prezentowane są w wielu publikacjach branżowych [6, 7, 24, 88, 102, 119, 124, 133].
W dalszej części pracy omówione zostaną wybrane układy przetwornic stosowanych
jako zasilacze w kompaktowych lampach LED, będących zamiennikami żarowych
źródeł światła (na trzonkach E27, E14 i GU10).
ADP1610 (Analog Devices) – to przetwornica impulsowa DC-DC podwyższająca
napięcie wejściowe (topologia boost). Na rys. 3.18 przedstawiono przykładowy schemat
implementacyjny scalonej przetwornicy ADP1610 w układzie zasilacza LED.

Rys. 3.18. Schemat układu zasilacza LED z przetwornicą ADP1610 (na podstawie [35])

Układ może być zasilany napięciem w zakresie od 2,5 do 5,5 V, a maksymalne możliwe
do uzyskania napięcie wyjściowe wynosi 12 V. Wewnątrz układu scalonego znajduje
się tranzystor kluczujący o nastawianej (za pomocą pinu nr 7 – RT) częstotliwości
przełączania 700 kHz (RT = GND) lub 1,2 MHz (RT = VIN). W układzie scalonym
zaimplementowano kilka ważnych funkcji, jak np. softstart (łagodne włączanie
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zasilania) czy standby (tryb obniżonego poboru prądu, tylko 10 nA), który umożliwia
szybsze uruchomienie przetwornicy. W układzie wprowadzono także funkcje
zabezpieczające diody LED przed przegrzaniem oraz zbyt dużym prądem, jak również
przed przepięciami pochodzącymi z instalacji elektrycznej [35].
LM3405A (Texas Instruments) – przetwornica DC-DC stosowana w układach
zasilania diod LED. Zawiera w swojej strukturze tranzystor MOSFET z kanałem typu n,
pracujący impulsowo z częstotliwością 1,6 MHz. Układ może być zasilany napięciem
w przedziale od 3 V do 15 V. Maksymalne napięcie wyjściowe może wynieść nawet
24 V (topologia „boost”), natomiast maksymalne natężenie prądu wyjściowego wynosi
do 1 A. Takie parametry pozwalają zasilić matrycę złożoną nawet z 24 diod świecących
dużej mocy rozdzielonych na trzy równolegle połączone łańcuchy. Przetwornica ma
również obwody zabezpieczenia przepięciowego i nadprądowego. Pozwala także
odłączyć zasilanie diod po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury pracy. Układ
scalony zamknięty jest w obudowie SOT6, która ma tylko 6 pinów, co ułatwia jego
aplikację na płytce PCB [37]. Na rys. 3.19 przedstawiono schemat implementacyjny
scalonej przetwornicy impulsowej LM3405A w układzie zasilacza LED.

Rys. 3.19. Schemat układu zasilacza LED z przetwornicą LM3405A (na podstawie [37])

ZXLD1366 (Diodes Incorporated) – scalona przetwornica impulsowa w obudowie
TSOT25 o pięciu wyprowadzeniach. Pracuje w trybie obniżania napięcia wyjściowego,
czyli w topologii buck. Może być zasilana napięciem od 6 V do 60 V. Maksymalne
natężenie prądu diod może wynieść 1 A. Częstotliwość kluczowania tranzystora
wewnętrznego to 1 MHz. Zasilacze diod świecących LED zbudowane na układzie firmy
Diodes Incorporated wyróżniają się prostotą budowy. Niewielka liczba pinów układu
scalonego oraz tylko 4 elementy dodatkowe ułatwiają aplikację zasilacza na płytce
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drukowanej

PCB. Cechą charakterystyczną jest również wysoka sprawność

przetwornicy sięgająca nawet 97%. Układ posiada funkcję łagodnego włączenia
zasilania (softstart) oraz umożliwia regulowanie natężenia strumienia świetlnego diod
LED (dimming). W układzie scalonym wbudowano także zabezpieczenia termiczne
i zwarciowe [41]. Na rys. 3.20 przedstawiono schemat implementacyjny scalonej
przetwornicy impulsowej ZXLD1366 w układzie zasilacza LED.

Rys. 3.20. Schemat układu zasilacza LED z przetwornicą ZXLD1366 (na podstawie [41])

BP5847W (Rohm Semiconductors) – zasilacze stałoprądowe LED zbudowane
na przetwornicach DC-DC z serii BP58xx mogą być zasilane bezpośrednio z sieci
napięcia przemiennego (bez potrzeby stosowania transformatora obniżającego
napięcie), dzięki zastosowaniu mostka Graetza 800 V / 1 A. Układy z rodziny BP58xx
są produkowane na prądy wyjściowe z zakresu od 30 mA do 960 mA. Na rys. 3.21
przedstawiono

przykładowy

schemat

implementacyjny

scalonej

przetwornicy

impulsowej BP5847W w układzie zasilacza LED.

Rys. 3.21. Schemat układu zasilacza LED z przetwornicą BP5847W (na podstawie [36])
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Układ BP5847W zaprojektowano do zasilania sinusoidalnym napięciem sieciowym
220 ÷ 240 V o częstotliwości 50 Hz. Przetwornica impulsowa pracuje w topologii
obniżania napięcia

wyjściowego

buck. Posiada również wiele zabezpieczeń

(przepięciowe, nadprądowe, termiczne). Produkt firmy Rohm Semiconductors posiada
również możliwość regulacji natężenia strumienia świetlnego diod świecących (funkcja
dimming). Do aplikacji układu scalonego na płytce drukowanej wymagane są tylko trzy
elementy elektroniczne [36].
SR7600 (Exar Corporation) – przetwornica pracująca w topologii obniżającej
napięcie buck, przeznaczona do zasilania źródeł światła LED. Może być zasilana
napięciem stałym z zakresu od 4,5 V do 29 V. Maksymalne napięcie wyjściowe może
mieć wartość 5,5 V, natomiast maksymalne natężenie prądu wyjściowego wynosi 2 A.
Sprawność układu sięga 94%. Zakres temperatur pracy wynosi od –40°C do +125°C.
Wewnętrzny tranzystor kluczujący jest przełączany z częstotliwością 1,2 MHz. Układ
ma wprowadzoną funkcję łagodnego włączenia zasilania (softstart) oraz posiada
możliwość regulacji jasności świecenia LED (dimming). Element wyposażony został
również w zabezpieczenia termiczne przeciążeniowe oraz przepięciowe. Całość została
zamknięta w 8-pinowej obudowie HSOICN [39]. Na rys. 3.22 przedstawiono schemat
implementacyjny scalonej przetwornicy impulsowej SR7600 w układzie zasilacza LED.

Rys. 3.22. Schemat układu zasilacza LED z przetwornicą SR7600 (na podstawie [39])

MIC4682 (Micrel Incorporated) – przetwornica impulsowa DC-DC o topologii
buck stosowana w układach zasilania diod LED. Zawiera w swojej strukturze tranzystor
kluczujący pracujący z częstotliwością 200 kHz. Układ może być zasilany napięciem
w przedziale od 4 V do 34 V. Maksymalne napięcie wyjściowe ma wartość 5 V,
natomiast maksymalne natężenie prądu wyjściowego może mieć wartość 1 A.
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Przetwornica ma również obwody zabezpieczenia termicznego i nadprądowego. Może
pracować w temperaturach od –40°C do +125°C. Układ scalony zamknięty jest
w 8-pinowej obudowie SOIC-8, a do jego aplikacji wymagane jest tylko 6 dodatkowych
elementów elektronicznych. Obudowa ma podwyższone możliwości odprowadzania
ciepła – wyprowadzenia 2, 6 i 7 są wykonane z jednego elementu mającego kontakt
termiczny ze strukturą półprzewodnika [38]. Na rys. 3.23 przedstawiono schemat
implementacyjny przetwornicy impulsowej MIC4682 w układzie zasilacza LED.

Rys. 3.23. Schemat układu zasilacza LED z przetwornicą MIC4682 (na podstawie [38])

SSL21084T (NXP Semiconductors) – przetwornica DC-DC pracująca w topologii
obniżającej napięcie buck, przeznaczona do zasilania źródeł światła LED. Może być
zasilana napięciem sieciowym 230 V 50 Hz. Maksymalne napięcie wyjściowe może
mieć wartość 5 V, natomiast maksymalne natężenie prądu wyjściowego wynosi 1 A. Na
rys. 3.24 przedstawiono przykładowy schemat implementacyjny scalonej przetwornicy
impulsowej SSL21084T w układzie zasilacza LED.

Rys. 3.24. Schemat układu zasilacza LED z przetwornicą SSL21084T (na podstawie [40])
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Sprawność układu sięga 90%. Zakres temperatur pracy wynosi od –40°C do +150°C.
Wewnętrzny tranzystor kluczujący jest przełączany z częstotliwością 1,2 MHz. Układ
posiada funkcje użytkowe (jak softstart czy dimming), a także ma wbudowane elementy
zabezpieczenia termicznego, przepięciowego oraz przeciążeniowego. Całość została
zamknięta w miniaturowej 12-pinowej obudowie SOT1196-1. Pomimo dużej liczby
nóżek układ scalony bardzo dobrze się sprawdza do zasilania matryc LED, przez
co często jest stosowany nawet przez renomowanych producentów oświetlenia
elektroluminescencyjnego [40].
Większość z prezentowanych wyżej impulsowych przetwornic DC-DC dostosowana
jest do realizowania funkcji DIM. Nazwa pochodzi z języka angielskiego od słowa
dimming oznaczającego przyciemnianie. Funkcja ta umożliwia regulowanie strumienia
świetlnego lamp diodowych. Dzięki temu można dostosować światło lampy LED
do naturalnego oświetlenia pomieszczenia lub do indywidualnego zapotrzebowania
(np. większe natężenie strumienia świetlnego podczas czytania książek, natomiast
mniejsze w trakcie oglądania telewizji). Regulacji strumienia świetlnego źródła światła
można dokonać na kilka różnych sposobów, które scharakteryzowano poniżej [87, 99].
Regulacja liniowa. Strumień światła diody świecącej w przybliżeniu liniowo zależy
od prądu płynącego przez diodę. Z kolei wartość prądu diod liniowo zależy od wartości
zadanej w sterowniku. Jeżeli więc natężenie prądu zostanie zmniejszone poniżej
wartości znamionowej (przyjęcie zadanego poziomu oświetlenia), uzyska się efekt
przyciemniania (zmiany strumienia) światła lampy LED (rys. 3.25). Wadą takiego
rozwiązania jest niestety zauważalna zmiana barwy światła [96, 146i].

Rys. 3.25. Wykres obrazujący regulację liniową strumienia świetlnego w lampie LED (na podstawie [99])
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Regulacja współczynnikiem wypełnienia. Jasność diod elektroluminescencyjnych
zależy od czasu trwania impulsu prądu zasilającego, przy założonym stałym okresie.
Zjawisko to poglądowo przedstawiono na rys. 3.26. Diody LED zasilane są impulsami
prądu, co w konsekwencji powoduje ich migotanie. Jednak przy dużych
częstotliwościach (powyżej 200 Hz) ludzkie oko nie jest w stanie zarejestrować
migotania i zjawisko to nie powoduje uczucia zmęczenia wzroku. Jasność światła
liniowo zależy od procentowego wypełnienia impulsu prostokątnego. Podczas zmiany
intensywności strumienia świetlnego poprzez regulowanie współczynnika wypełnienia
impulsu prądu, zmiana barwy światła lampy LED jest niezauważalna [96, 146i].

Rys. 3.26. Wykres obrazujący regulację strumienia świetlnego w lampie LED
przez zmianę współczynnika wypełnienia impulsu (na podstawie [99])

W zaawansowanych driverach lamp LED często stosowane są również układy
filtrów przeciwzakłóceniowych EMI czy też układy korekcji współczynnika mocy PFC
(ang. Power Factor Correction). Współczynnik mocy cos φ opraw LED może osiągać
wartość na poziomie 0,4. Oznacza to pobór dużej ilości mocy biernej i jednocześnie
wzrost wartości prądu całkowitego, co wiąże się z dodatkowymi stratami w postaci
wydzielania ciepła w zasilaczu. Może to prowadzić do skrócenia żywotności zasilacza.
Zastosowanie układu PFC pozwala zmniejszyć przesunięcie fazowe między
przebiegami napięcia i prądu wejściowego oprawy oraz obniżyć pobieraną moc bierną.
Układy PFC mogą być systemami wielostopniowymi. Zależy to od liczby oraz mocy
lamp LED lub od żądanego poziomu korekcji cos φ. Jednak dla półprzewodnikowych
źródeł światła wystarczają zazwyczaj systemy jedno- lub dwustopniowe [102, 148i].
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Jednostopniowa korekcja PFC. W przypadku korekcji jednostopniowej w jednym
bloku zaimplementowane są dwa systemy. Pierwszy to układ PFC, który jest
odpowiedzialny za stronę pierwotną zasilacza. Drugi to układ PWM (ang. Pulse Width
Modulation) służący do regulacji częstotliwościowej sygnału bez zmiany amplitudy.
Odpowiada on za stronę wtórną zasilacza, kształtując sygnał zasilający diody
elektroluminescencyjne. Korekcja jednostopniowa niesie ze sobą niskie koszty,
ponieważ zawiera prostą konstrukcję z niewielką ilością elementów. Jest to rozwiązanie
o dużej skuteczności, zwłaszcza dla urządzeń o niewielkich mocach jakimi są źródła
światła LED. Wadą jednostopniowych układów PFC są duże tętnienia napięcia na
wyjściu sięgające do 10% napięcia znamionowego zasilacza. Trudno też zaprojektować
dobre sprzężenie zwrotne dla tego typu układu. Jeżeli sprzężenie zostanie źle
wykonane, pogorszeniu ulegnie współczynnik mocy oraz wzrośnie współczynnik
zawartości wyższych harmonicznych prądu [96, 99].

Dwustopniowa korekcja PFC. Układ do korekcji dwustopniowej posiada dwa
odseparowane od siebie bloki funkcyjne. Pierwszy blok tworzy układ PFC znajdujący
się po stronie pierwotnej zasilacza, a drugi to system PWM znajdujący się za
zasilaczem. Układy te są oddzielnie kontrolowane przez dodatkowy mikro sterownik.
Tętnienia napięcia na pierwszym stopniu wymuszają zastosowanie pojemności przed
wejściem na drugi stopień, który z kolei wymaga większej stałości sygnału.
Rozwiązanie dwustopniowej korekcji PFC jest dość kosztowne ze względu na jej
złożoność (skomplikowana budowa i duża liczba elementów). Jednak dzięki
zastosowaniu tego typu układów można uzyskać bardzo dobre charakterystyki
wyjściowe oraz wysoki współczynnik mocy cos φ. Korekcję dwustopniową
z powodzeniem można zastosować do sprzętu oświetleniowego o dużych mocach (na
przykład reflektory, naświetlacze lub lampy drogowe LED) [96, 99].

Układy sterująco-zasilające zintegrowane w lampach z diodami LED stanowią
najistotniejszy element całej konstrukcji oprawy. Od pracy drivera zależy żywotność
oraz jakość świecenia diod elektroluminescencyjnych. Podczas projektowania lampy
LED należy wziąć pod uwagę zarówno parametry techniczne diod wraz z wymaganymi
napięciami i prądami zasilania, jak i te związane z samym umiejscowieniem układu
zasilającego. Po pierwsze driver powinien mieć niewielkie rozmiary oraz odpowiedni
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kształt, ponieważ w lampie LED nie ma zbyt dużo wolnej przestrzeni. Po drugie, jak
w każdym układzie zasilającym, tak i tutaj, pojawia się problem wydzielania ciepła.
Zalecane temperatury pracy diod świecących nie przekraczają 80°C, jednak dla
zachowania długiej żywotności diod świecących temperatura nie powinna być wyższa
niż 50°C. Odprowadzenie ciepła z diod świecących stanowi poważny problem,
zwłaszcza że w oprawach nie ma miejsca na duże radiatory [102].

3.4. Zagrożenia wynikające z użytkowania diodowych źródeł światła
Problemem, na który jak na razie nie zważają projektanci oświetlenia LED
do zastosowań domowych, jest pogorszenie jakości energii elektrycznej w instalacjach
zasilających oświetlenie elektroluminescencyjne. Źródła światła LED są odbiornikami
o charakterze pojemnościowym oraz pobierają prąd, którego sygnał jest znacznie
odkształcony od sinusoidy. Na charakter odbiornika i kształt przebiegu prądu znaczący
wpływ mają układy sterująco-zasilające zbudowane z wykorzystaniem impulsowych
przetwornic DC-DC. W efekcie pogorszeniu ulega współczynnik mocy i pobierana jest
duża moc bierna oraz generowane są wyższe harmoniczne natężenia prądu, które mają
wpływ na odkształcenie napięcia w sieci zasilającej.
Podwyższona zawartość harmonicznych napięcia lub prądu może to prowadzić do
niewłaściwego działania, zwiększenia awaryjności, a nawet uszkodzenia innych
urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej. Kwestia pogorszenia parametrów
elektrycznych w instalacjach elektrycznych jest szczególnie istotna w przypadku
dołączania kompaktowych opraw LED będących zamiennikami tradycyjnych źródeł
światła. Ze względu na ograniczone wymiary takich lamp, trudne jest zastosowanie
wewnątrz nich rozbudowanych układów korekcji odkształceń prądu [94, 102].
Negatywne aspekty stosowania elektroluminescencyjnych źródeł światła były
wielokrotnie poruszane przez autora rozprawy doktorskiej w licznych publikacjach
oraz w wystąpieniach konferencyjnych [89, 90, 91, 92, 94, 109, 110, 111, 112].
Nie jest to tylko problem o charakterze lokalnym czy chociażby krajowym. Dotyczy
on wszystkich państw, w których liczba lamp LED przyłączonych do instalacji
elektrycznych stanowi znaczną część wszystkich elektrycznych źródeł światła. W wielu
ośrodkach naukowych z całego świata prowadzone są badania związane z jakością
energii w instalacjach zasilających lampy LED [9, 13, 85, 128, 131]. Jednocześnie
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proponowane są różne rozwiązania mające służyć poprawie parametrów jakości energii
elektrycznej w tych instalacjach [34, 107, 122, 130].
Powstały problem w niedalekiej przyszłości może się okazać bardzo poważnym.
Liczba lamp LED dołączanych do sieci elektrycznej rośnie w bardzo szybkim tempie.
Znajdują one szerokie zastosowanie w oświetleniu domowym i biurowym, w miejscach
użyteczności publicznej, także jako oświetlenie uliczne oraz przemysłowe, a w ostatnich
latach nawet jako oświetlenie w samochodach [95, 108, 114]. W niedługim czasie ten
typ oświetlenia może wyprzeć z rynku oświetleniowego tradycyjne żarówki, a także
lampy wyładowcze (np. świetlówki kompaktowe).
Omawiane zagadnienie dodatkowo potęgowane jest przez zapisy zawarte
w Dyrektywie 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego, które zakazują dalszej produkcji
oraz wprowadzania na Rynek Europejski żarowych źródeł światła (z wyłączeniem
specjalnych zastosowań, gdzie ich użycie jest niezbędne) [138]. Dyrektywa
jednocześnie nakazuje przechodzenie na oświetlenie energooszczędne (lampy LED
lub świetlówki kompaktowe) [18]. Harmonogram stopniowego wycofywania żarówek
zawarto w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 244 z 2009 roku [117].
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Rozdział 4. Wyższe harmoniczne napięcia i prądu elektrycznego
4.1. Sygnały harmoniczne
Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) to potężna struktura, w której produkuje
się, przesyła i rozdziela energię elektryczną do odbiorców końcowych, czyli do
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W ciągu całej drogi od wytworzenia po
dostarczenie energii elektrycznej do użytkowników jej parametry niejednokrotnie
zmieniają się, ale ostatecznie dostosowane są do zasilania urządzeń powszechnego
użytku. Urządzenia te w większości wymagają zasilania napięciem sinusoidalnym
o wartości skutecznej 230 V i częstotliwości 50 Hz.
W przypadku zasilania odbiorników sygnałem idealnie sinusoidalnym osiągałyby
one większą niezawodność, a także wyższą sprawność. W rzeczywistości jednak
niemożliwe jest utrzymanie sygnału w pełni sinusoidalnego w nieskończenie długim
czasie. Pomimo ciągłego kontrolowania parametrów sieci elektroenergetycznej (SE)
nie można zapobiec ich zmianom, które z jednej strony związane są z działalnością
techniczną człowieka, z drugiej natomiast mogą być wywołane przypadkowo,
chociażby przez siły natury.
Kiedy kształt przebiegu napięcia zasilającego bądź natężenia prądu urządzenia
elektrycznego nie jest sinusoidalny, ale nadal jest okresowy, można go przedstawić jako
sygnał harmoniczny. Taki sygnał będzie wypadkową kilku lub nawet kilkudziesięciu
idealnych

przebiegów

sinusoidalnych,

o

różnych

amplitudach

oraz

fazach

początkowych i o częstotliwościach będących wielokrotnościami częstotliwości 50 Hz.
Składowe, których częstotliwości są inne niż 50 Hz, nazywane są wyższymi
harmonicznymi napięcia bądź prądu, natomiast

składowa o częstotliwości 50 Hz

to podstawowa (pierwsza) harmoniczna napięcia lub prądu [26, 45].

4.2. Analiza wyższych harmonicznych przebiegów odkształconych
Sygnały odkształcone są sygnałami okresowo zmiennymi (czyli takimi, dla których
przebieg zmienności jest powtarzalny co pewien przedział czasu nazywany okresem)
o niesinusoidalnym przebiegu. Przykład sygnału odkształconego od sinusoidy
przedstawiono na rys. 4.1 [46].
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Rys. 4.1. Przykład przebiegu odkształconego od sinusoidy (na podstawie [106])

Bezpośrednia analiza sygnałów odkształconych jest bardzo skomplikowana,
ponieważ niejednokrotnie nie można ich określić wprost jedną ze znanych funkcji
matematycznych. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku sygnału sinusoidalnego.
Funkcja sinus jest powszechnie dobrze znana i bezproblemowo można analizować
sygnały wyrażone za pomocą tej funkcji [46].
Znajomość własności funkcji trygonometrycznych daje również możliwość
analizowania przebiegów odkształconych w sposób pośredni, za pomocą przedstawienia
ich jako superpozycję wielu funkcji sinusoidalnych o różnych amplitudach, fazach
początkowych oraz częstotliwościach. Autorem omawianej metody jest francuski
matematyk Jean Baptiste Joseph Fourier. W 1807 roku zaproponował on rozwijanie
dowolnej okresowej funkcji w szereg trygonometryczny, zwany dzisiaj szeregiem
Fouriera. Pierwotnie swój pomysł Fourier wykorzystał do opisania rozchodzenia się
ciepła w metalowej płycie [8].
Twierdzenie Fouriera można także zastosować do rozpatrywania elektrycznych
sygnałów odkształconych. Według tego twierdzenia dowolną funkcję okresową f(t)
można przedstawić jako sumę wyrazów szeregu zawierającego składową stałą oraz
składowe sinusoidalne o częstotliwościach będących wielokrotnością częstotliwości
funkcji danej jako f(t) [50]:
f t   S 0  Z 1 sin 2 f 1t  1   Z 2 sin 2 f 2 t   2  
 Z 3 sin 2 f 3 t   3   ...  Z n sin 2 f n t   n 

(4.1)

lub zapisując w sposób ogólny:
n

f t   S 0   Z k sin 2 k f 1t   k 

(4.2)

k 1
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gdzie: S0 – składowa stała,
Z1…Zn – amplitudy kolejnych składowych sinusoidalnych,
f1…fn – częstotliwości kolejnych składowych sinusoidalnych,
φ1…φn – fazy początkowe kolejnych składowych sinusoidalnych,
k – rząd składowej sinusoidalnej (wyższej harmonicznej),
n – rząd ostatniej harmonicznej (w teorii n → ∞).
Składowe

sinusoidalne

nazywane

są

harmonicznymi.

Pierwsza

składowa

o częstotliwości f1 równej częstotliwości funkcji danej f(t) to harmoniczna podstawowa
(lub pierwsza). Natomiast kolejne składowe o częstotliwościach fk = k∙f1 to wyższe
harmoniczne. Zważywszy na to, że rozważany szereg jest szybkozbieżny, nie ma
potrzeby przyjmowania nieskończonej liczby harmonicznych (n → ∞). Zadowalające
rezultaty obliczeń można najczęściej uzyskać już w przedziale: 30 < n < 60 [8].
Wykorzystując znane zależności trygonometryczne wzór (4.2) można przekształcić
do bardziej funkcjonalnej postaci. Otrzymuje się wtedy [50]:
n

f t   S 0   Z k sin 2 k f 1t   cos  k   cos 2 k f 1t   sin  k 

(4.3)

k 1

lub inaczej
n

f t   S 0   Z k sin 2 k f 1t   cos  k   Z k cos 2 k f 1t   sin  k 

(4.4)

k 1

We wzorze (4.4) można zastąpić i oznaczyć
Z k sin  k  Ak

(4.5)

Z k cos k  Bk

(4.6)

S0 

C0
2

(4.7)

Ostatecznie otrzyma się zależność
f t  

n
n
C0
  Ak cos 2 k f 1t    Bk sin 2 k f 1t 
2 k 1
k 1

(4.8)

która jest równoważna zależności (4.2) oraz (4.3) [50].
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Jeżeli funkcja f(t) jest określona wzorem (4.8), to współczynniki Ak, Bk oraz C0
można obliczyć z następujących zależności:
T

2
Ak    f t   cos 2 k f1t dt
T 0

(4.9)

T

Bk 

2
 f t   sin 2 k f1t dt
T 0

(4.10)

T

2
C 0    f t dt
T 0

(4.11)

Dla najbardziej popularnych sygnałów wartości powyższych współczynników są znane
i często podaje się je w poradnikach, informatorach czy tablicach matematycznych [50].
Do oceny stopnia zniekształcenia sygnału okresowego można się również posłużyć
wskaźnikiem

syntetycznym

zwanym

współczynnikiem

zawartości

wyższych

harmonicznych THD (z ang. Total Harmonic Distortion) wyrażanym w procentach. Dla
odkształconego okresowego sygnału napięciowego wskaźnik THD przyjmuje ogólną
postać określoną następującym wzorem [44]:
n

THDU 

U
k 2

2
k

U1

 100%

(4.12)

gdzie: THDU – wskaźnik zawartości wyższych harmonicznych napięcia,
U1 – wartość skuteczna pierwszej (podstawowej) harmonicznej napięcia,
Uk – wartość skuteczna k-tej harmonicznej napięcia.
Analogicznie dla natężenia prądu będzie to:
n

THD I 

przy czym:

I
k 2

I1

2
k

 100%

(4.13)

THDI – wskaźnik zawartości wyższych harmonicznych prądu,
I1 – wartość skuteczna pierwszej (podstawowej) harmonicznej prądu,
Ik – wartość skuteczna k-tej harmonicznej prądu.

Wpływ danej wyższej harmonicznej na poziom zniekształcenia sygnału napięcia
lub natężenia prądu można określić za pomocą współczynnika udziału poszczególnych
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harmonicznych IHD (z ang. Individual Harmonic Distortion) dla napięcia oraz prądu,
odpowiednio wyrażone wzorami:

IHDUk 

Uk
 100%
U1

(4.14)

IHD Ik 

Ik
 100%
I1

(4.15)

oraz

Wielkości wyrażone wzorami (4.12), (4.13), (4.14) oraz (4.15) należą do podstaw
normalizacji w dziedzinie jakości energii elektrycznej. Ich rzeczywiste wartości
porównywane są z wartościami określonymi w normach, rozporządzeniach czy
ustawach.
Odkształcenia napięć najczęściej są określane na podstawie współczynnika
zawartości wyższych harmonicznych THDU. Jednak przy omawianiu odkształceń
natężenia prądu stosowane są jednocześnie współczynnik zawartości harmonicznych
THDI oraz współczynnik udziału k-tej harmonicznej IHDI [44].

4.3. Przyczyny powstawania wyższych harmonicznych napięć i prądów
Powstawanie wyższych harmonicznych napięcia, o częstotliwościach będących
wielokrotnością częstotliwości sygnału podstawowego (50 Hz), jest wynikiem
oddziaływania odbiorników energii elektrycznej na sieć elektroenergetyczną. Zasilenie
napięciem sinusoidalnym odbiornika, którego charakterystyka ma charakter liniowy,
powoduje przepływ prądu przez ten odbiornik w kształcie niezmienionym względem
napięcia zasilającego (rys. 4.2). Nie są wtedy generowane wyższe harmoniczne prądu.
Jednak

gdy

charakterystyka

prądowo-napięciowa

odbiornika

posiada

pewną

nieliniowość, to pomimo zasilania napięciem sinusoidalnym sygnał prądu zostanie
odkształcony (rys. 4.3) [10, 63].
Analizując rys. 4.2 oraz rys. 4.3 można wysunąć wniosek, że źródłem wyższych
harmonicznych napięcia lub natężenia prądu w sieci elektroenergetycznej są odbiorniki
o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej. Harmoniczne mogą również
generować urządzenia, które wymagają załączania i odłączania zsynchronizowanego
z napięciem sieci, jak np. niewielkie instalacje odnawialnych źródeł energii [28].
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Rys. 4.2. Kształt sygnału prądowego po zasileniu
odbiornika liniowego (np. rezystor) napięciem sinusoidalnym (na podstawie [10])
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Rys. 4.3. Kształt sygnału prądowego po zasileniu
odbiornika nieliniowego (np. dioda tunelowa) napięciem sinusoidalnym (na podstawie [10])
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Urządzenia o charakterystyce nieliniowej są obecnie najczęstszymi odbiornikami
energii elektrycznej. Można je pogrupować w następujący sposób [28, 58]:
A) urządzenia zasilające oraz napędowe:
– transformatory, silniki i generatory,
– falowniki i układy softstartu silników,
– prostowniki i zasilacze prądu stałego,
– stacje trakcyjne kolejowe i tramwajowe;
B) urządzenia zamieniające energię elektryczną na promieniowanie cieplne:
– piece łukowe i indukcyjne,
– spawarki i zgrzewarki,
– nagrzewnice indukcyjne,
– osprzęt wykorzystujący promieniowanie mikrofalowe,
– aparatura promieniowania elektromagnetycznego (lasery);
C) urządzenia stosowane w gospodarstwach domowych oraz biurach:
– sprzęt RTV,
– odbiorniki AGD,
– urządzenia IT,
– sprzęt chłodniczy i klimatyzacyjny,
– elektronarzędzia przenośne;
D) urządzenia zamieniające energię elektryczną na promieniowanie świetlne:
– lampy rtęciowe, sodowe, metalohalogenkowe,
– lampy łukowe,
– świetlówki oraz świetlówki kompaktowe,
– lampy elektroluminescencyjne (LED).
Poszczególne grupy urządzeń charakteryzuje pewne podobieństwo pod względem
przeznaczenia lub zasady działania, czego wynikiem jest również podobny sposób
generowania wyższych harmonicznych prądu. W związku z tym opis odkształceń prądu
pobieranego przez urządzenia z poszczególnych grup zrealizowano w odniesieniu
do wybranych przedstawicieli tych grup.
Grupa A – Transformatory. Nieliniowy przebieg prądu magnesującego
transformatora wynika z krzywej magnesowania jego rdzenia. Krzywa ta ma kształt
pętli histerezy. Zazwyczaj wymiary obwodu magnetycznego transformatorów dobiera
się tak, aby w stanie jałowym punkt pracy przypadał w początku obszaru nasycenia jego
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charakterystyki magnesowania. W efekcie podczas pracy w stanie jałowym prąd
pobierany z sieci jest silnie odkształcony (rys. 4.4). W widmie prądu występują
nieparzyste harmoniczne ze znacznym udziałem trzeciej i piątej harmonicznej [28].
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Rys. 4.4. Odkształcenia generowane przez transformatory (na podstawie [28]):
a) przykładowy oscylogram prądu magnesującego transformatora,
b) przykładowe widmo harmonicznych prądu transformatora

Grupa B – Piece łukowe. Wyładowania łukowe w piecu są zjawiskiem losowym.
Długość łuku, czas trwania oraz interwał pomiędzy kolejnymi wyładowaniami
za każdym razem są inne, zależnie od ilości wsadu oraz stopnia jego roztopienia.
W związku z tym przebieg prądu zasilającego często ulega zmianom, co wpływa na
jego odkształcenie. Największe odkształcenia występują w początkowej fazie
roztapiania wsadu – długie łuki w krótkich odstępach czasu. Widmo amplitudowe prądu
pieca łukowego w całym zakresie pomiarowym zawiera zarówno parzyste jak
i nieparzyste harmoniczne (rys. 4.5). Dopiero rzędy harmonicznych prądu powyżej h11
osiągają pomijalne wartości [48].
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Rys. 4.5. Odkształcenia generowane przez piece łukowe (na podstawie [48]):
a) przykładowy oscylogram prądu pobieranego przez piec łukowy,
b) przykładowe widmo harmonicznych prądu pieca łukowego
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Grupa C – Komputery. Sprzęt informatyczny zasilany jest przez zasilacze
impulsowe, które znacznie odkształcają sygnał prądowy, generując głównie nieparzyste
wyższe harmoniczne (rys. 4.6). Wartości trzeciej, piątej i siódmej harmonicznej osiągają
wartości bliskie harmonicznej podstawowej, przez co wskaźnik THDI utrzymuje się
na poziomie nawet 130% [3]. Pomimo niedużych mocy poszczególnych urządzeń
komputerowych, sumaryczny prąd w przewodzie fazowym, do którego dołączonych jest
wiele odbiorników, może osiągać bardzo duże wartości i w konsekwencji zniekształcać
napięcie zasilające. Zniekształcenie sygnału napięcia objawia się spłaszczeniem
wierzchołków sinusoidy. Poprzez dużą różnorodność tego typu sprzętu, poszczególne
fazy są najczęściej niesymetrycznie obciążone, co powoduje również przenoszenie
wyższych harmonicznych do przewodu neutralnego [16, 53].
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Rys. 4.6. Odkształcenia generowane przez komputery klasy PC (na podstawie [51]):
a) przykładowy oscylogram prądu pobieranego przez komputer PC,
b) przykładowe widmo harmonicznych prądu komputera PC

Grupa D – Lampy LED. Diody świecące stosowane do celów oświetleniowych
wymagają precyzyjnego wysterowania, aby mogły działać niezawodnie. Prawidłową
pracę diod zapewnia układ sterująco-zasilający. Niestety element ten jest źródłem
generowania nieparzystych wyższych harmonicznych prądu [99]. Im wyższy rząd
harmonicznych tym mają one niższe amplitudy, ale niestety nadal znaczące. Nawet
jedenasta harmoniczna może jeszcze osiągać 50% składowej podstawowej. Całkowity
wskaźnik zniekształceń prądu THDI może wynieść nawet 190%. Oznacza to bardzo
silne odkształcenie sygnału prądowego (rys. 4.7) [112].
Znaczenie harmonicznych generowanych przez lampy LED wzrasta, ponieważ
odbiorniki te należą do grupy źródeł światła coraz częściej podłączanych do instalacji
elektrycznych [115], a w niedługim czasie mogą stanowić zdecydowaną większość
spośród wszelkiego oświetlenia elektrycznego [91].
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Rys. 4.7. Odkształcenia generowane przez lampy elektroluminescencyjne (na podstawie [104]):
a) przykładowy oscylogram prądu pobieranego przez lampę LED,
b) przykładowe widmo harmonicznych prądu lampy LED

Najbardziej niekorzystne oddziaływanie na sieć elektroenergetyczną będą miały
urządzenia o największych mocach i wysokim współczynniku zniekształceń sygnału
prądowego THDI, jak piece łukowe czy stacje trakcyjne. Jednak również należy wziąć
pod uwagę odbiorniki o niewielkich mocach pracujące grupowo, np. zbiór oświetlenia
diodowego LED w zabudowie mieszkaniowej (bloki na osiedlach), w galeriach
handlowych i biurowcach, na halach produkcyjnych czy w oświetleniu ulicznym [27].

4.4. Wpływ wyższych harmonicznych na urządzenia elektryczne
Zniekształcenia prądu pobieranego przez nieliniowe odbiorniki elektryczne nie
pozostają bez odpowiedzi ze strony sieci elektroenergetycznej oraz innych urządzeń
do niej dołączonych. Powstające pod ich wpływem niewłaściwe parametry napięcia
zasilającego bądź zaburzenia oddziałujące na skutek sprzężeń elektromagnetycznych
mogą powodować zakłócenia prawidłowej pracy lub niewłaściwą pracę innych
odbiorników energii elektrycznej, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia
ich awaryjności lub nawet uszkodzeń niektórych urządzeń [4].
Duży poziom odkształceń sygnału prądu lub napięcia wiąże się z [145i]:
a) niestabilnością układu zasilania,
b) zwiększonym poborem mocy biernej,
c) zwiększeniem strat przesyłowych,
d) zmniejszeniem sprawności i trwałości urządzeń.
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Poziom wpływu wyższych harmonicznych na urządzenia elektryczne uzależniony
jest od czułości i odporności tych urządzeń. Najbardziej odporne będą odbiorniki
o charakterze zbliżonym do rezystancyjnego, głównie służące do ogrzewania (np. piece
rezystancyjne). Z kolei najbardziej czułe na działanie wyższych harmonicznych będą
drobne urządzenia elektroniczne, zaprojektowane na zasilanie sygnałem sinusoidalnym
o częstotliwości sieciowej, jak np. aparatura kontrolno-wykonawcza budynku
inteligentnego [4, 139i].
Z powyższych rozważań można wysnuć wniosek będący swego rodzaju paradoksem.
Odbiorniki energii elektrycznej, które do swojej prawidłowej pracy wymagają zasilania
sygnałem o parametrach najwyższej jakości, często są jednocześnie urządzeniami, które
wprowadzają największe zniekształcenia do sieci elektroenergetycznej. Gdyby zaś
obniżyć poziom generowanych przez nie zniekształceń, skutkowałoby to również
obniżeniem ich efektywności pracy [103].
W dalszej części tego rozdziału omówione zostaną typowe skutki oddziaływania
wyższych harmonicznych na wybrane odbiorniki energii elektrycznej.
Silniki i generatory. Obecność wyższych harmonicznych napięcia i prądu
w maszynach wirujących powoduje zwiększenie strat w uzwojeniach i magnetowodach.
Prowadzi to do wzrostu temperatury pracy urządzeń i przyczynia się do szybszego
starzenia izolacji uzwojeń. Skraca się wtedy czas eksploatacji tych odbiorników [52].
W silnikach indukcyjnych z uwagi na oddziaływania wyższych harmonicznych
powstają również dodatkowe momenty pasożytnicze: synchroniczne i asynchroniczne.
Moment synchroniczny może powstać przy dowolnej prędkości obrotowej silnika,
w wyniku oddziaływania na siebie odpowiednich przepływów stojana i wirnika, których
wektory pozostają nieruchome względem siebie dla danej prędkości obrotowej.
Objawem powstania momentu synchronicznego są oscylacje i drgania maszyny
wirującej oraz zwiększona emisja hałasu [56, 64, 86].
Momenty asynchroniczne natomiast mogą powstawać przy wszelkich prędkościach
obrotowych silnika innych niż prędkość synchroniczna. Powstają w wyniku
wzajemnego oddziaływania odpowiadających sobie harmonicznych prądu uzwojeń
stojana i wirnika, których wektory pozostają względem siebie nieruchome przy różnych
prędkościach obrotowych silnika. Momenty asynchroniczne mogą utrudnić lub nawet
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uniemożliwić rozruch urządzenia w przypadku, gdy moment wypadkowy maszyny
indukcyjnej będzie równy lub mniejszy od momentu obciążenia mechanicznego [43].
Transformatory.

Główny

skutek

obecności

harmonicznych

w

prądzie

przepływającym przez uzwojenia transformatora to przede wszystkim wzrost strat,
zarówno w miedzi (uzwojenie), jaki i w żelazie (rdzeń). Straty w rdzeniu powstają
na skutek przepływu prądów wirowych (straty wiroprądowe) oraz poprzez okresowe
przemagnesowania materiału ferromagnetycznego, z którego wykonany jest rdzeń
(straty histerezowe). Straty histerezowe rosną proporcjonalnie do częstotliwości,
natomiast straty wiroprądowe do kwadratu częstotliwości oddziałującej składowej
harmonicznej. Tego rodzaju straty mają mniejsze znaczenie, gdyż przy normalnej
pracy transformatora stanowią około 10% wszystkich strat. Znacznie bardziej istotne są
straty powstające w uzwojeniach transformatora wywołane efektem naskórkowości,
który nasila się wraz ze wzrostem częstotliwości, czyli gdy pojawią się wyższe
harmoniczne natężenia prądu [12, 57].
Przyrost strat mocy w transformatorze na skutek działania wyższych harmonicznych
prądu można określić następującym wzorem:
n

P 

PC  P1
I2 I2
 100%  C 2 1  100% 
P1
I1

I 12   I k2  I 12
k 2

I 12

 100% 

THD I2
100%

(4.16)

gdzie: ΔP – straty dodatkowe spowodowane wyższymi harmonicznymi,
P1 – straty pochodzące od składowej podstawowej,
PC – całkowite straty powstałe w transformatorze,
I1 – wartość skuteczna składowej podstawowej prądu,
IC – całkowita wartość skuteczna prądu (z wyższymi harmonicznymi),
THDI – współczynnik zawartości wyższych harmonicznych prądu.
Przy dużym zniekształceniu sygnału prądowego dodatkowe straty spowodowane
wyższymi harmonicznymi ΔP mogą wynieść nawet 50% [33].
Wyższe straty oznaczają wytwarzanie większej ilości ciepła. Wzrost temperatury
pracy prowadzi natomiast do szybszego starzenia się elementów transformatora i skraca
jego żywotność. Żeby utrzymać znamionową temperaturę pracy konieczne jest
obniżenie maksymalnego obciążenia transformatora, w którym występują odkształcone
prądy i napięcia [28, 33].
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Dla transformatorów trójfazowych posiadających uzwojenia połączone w trójkąt
(układ połączeń Dy lub Yd) bardzo duże znaczenie mają także harmoniczne wyższych
rzędów będące wielokrotnością trzeciej harmonicznej. Połączenie uzwojeń staje się
układem zamkniętym dla prądów wspomnianych harmonicznych. W konsekwencji
ograniczone zostaje ich oddziaływanie na pozostałe elementy urządzenia, jednak
kosztem tego przegrzaniu ulegają uzwojenia połączone w trójkąt [10, 33].
Kondensatory. Oddziaływanie wyższych harmonicznych na kondensatory objawia
się w postaci przeciążeń prądowych i napięciowych. Odkształcone napięcie
na zaciskach

kondensatorów

powoduje

przepływ

prądu,

który

jest

również

odkształcony. Z kolei impedancja wypadkowa jest zależna od częstotliwości sygnału
i maleje wraz ze wzrostem rzędu harmonicznych prądu. Przy niskich impedancjach
kondensatory bardzo łatwo mogą ulec przeciążeniu. Z kolei wyższe wartości napięć
szczytowych

mogą

spowodować lokalne wyładowania

w

dielektryku,

które

w konsekwencji prowadzą do zwarć okładzin i trwałego uszkodzenia kondensatora.
Dopuszczalne napięcie przeciążenia większości ogólnie dostępnych kondensatorów jest
niewielkie i z reguły nie przekracza 110% wartości znamionowej [10, 28].
Dopuszczalny zakres przeciążeń prądowych produkowanych kondensatorów jest
wyższy od napięciowego i może sięgać nawet 180% prądu znamionowego. Jednak
kondensatory są bardziej podatne na ten typ przeciążeń i przy dużej zawartości
harmonicznych w prądzie nietrudno przekroczyć dopuszczalne wartości. Wzrastają
wtedy straty, zwłaszcza w postaci dodatkowej energii cieplnej. Podwyższona
temperatura pracy sprzyja zachodzeniu procesów fizyko-chemicznych w dielektryku,
przyspieszając proces jego starzenia i w konsekwencji skraca się czas eksploatacji
kondensatora. Częstym skutkiem przeciążenia baterii kondensatorów są również
przepalenia bezpieczników [21, 56].
Wyłączniki, styczniki i przekaźniki. Prawidłowa praca omawianych elementów
może zostać zaburzona w wyniku przepływu przez nie prądów o dużej zawartości
wyższych harmonicznych. Wszelkie wyłączniki (z wyjątkiem zwarciowych), które
rozwierają obwody prądowe, mogą zadziałać dla czasów i prądów innych niż te,
na które zostały zaprojektowane. Dzieje się tak, gdyż harmoniczne prądu o wyższych
rzędach podnoszą całkowitą wartość prądu i jednocześnie dodatkowo nagrzewają
elementy termiczne wyłączników [47]. Dla wyłączników różnicowoprądowych
niewłaściwie zostaje obliczona różnica prądów między przewodami fazowymi
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a neutralnym. W efekcie dochodzi do szybszego i niepożądanego odłączenia obwodów.
Jeśli w projekcie danej instalacji elektrycznej nie zostanie uwzględniona możliwość
wystąpienia podwyższonej zawartości harmonicznych, częstsze wyłączenia utrudnią
eksploatację takiej instalacji [10].
Działanie styczników i przekaźników podczas obecności wyższych harmonicznych,
gdy współczynnik THD przekracza 20%, jest procesem typowo stochastycznym.
Niemożliwe jest wtedy jednoznaczne określenie momentu reakcji tych elementów.
Dodatkowo ich czułość na wyższe harmoniczne maleje wraz ze wzrostem rzędu
harmonicznych.

W

konsekwencji

mogłoby

dojść

do

uszkodzenia

obiektu

zabezpieczanego zanim zadziałałby stycznik czy przekaźnik [29].
Przyrządy pomiarowe. Najnowocześniejsze mierniki napięcia lub natężenia prądu
charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością i niezawodnością. Mimo tego
przy pomiarach sygnałów zawierających wyższe harmoniczne wskazania tych urządzeń
mogą znacznie odbiegać od prawdziwych i rzeczywistych wartości [22, 84].
Większość przyrządów pomiarowych kalibrowana jest tak, by wskazywać wartość
skuteczną średniokwadratową (RMS) badanego sygnału. Zgodnie z definicją wartość
skuteczna prądu przemiennego odpowiada wartości stałej prądu, przy którym na danym
odbiorniku, w czasie równym okresowi prądu przemiennego, wydzieli się identyczna
energia [46]. Jednak w praktyce wartość skuteczna może być wyznaczona na kilka
sposobów. W miernikach przeznaczonych do badań sygnałów sinusoidalnych mierzona
jest wartość średnia półokresowa sygnału, która następnie zostaje przemnożona przez
stałą wk = 1,11 (współczynnik kształtu dla przebiegu sinusoidalnego). Odpowiada to
wartości skutecznej idealnego sygnału sinusoidalnego. Gdy prąd lub napięcie
są odkształcone, wynik pomiaru zostaje przekłamany (tabela 4.1) [132].
Inny sposób pomiaru polega na wyznaczeniu rzeczywistej wartości skutecznej
(TRMS). W tego typu miernikach znajduje się detektor termiczny mierzący ciepło
wydzielone na wzorcowej rezystancji, przez którą przepływa prąd przemienny.
Następnie cyfrowy przetwornik w urządzeniu pomiarowym odpowiednio przeskalowuje
ciepło na wartość skuteczną. W efekcie wartość wskazywana przez przyrząd jest zawsze
prawdziwa, niezależnie od kształtu sygnału badanego (tabela 4.1) [59].
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Tabela 4.1. Porównanie wskazań mierników typu RMS oraz TRMS [59, 132]

Zgodność pomiaru z wartością prawdziwą (rzeczywistą)
Sygnał

regulator

prostownik

prostownik

oświetlenia

jednofazowy

trójfazowy

110 %

84 %

60 %

75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

sinusoidalny

trójkątny

prostokątny

RMS

100 %

96 %

TRMS

100 %

100 %

Miernik

Nieco inny problem stanowi pomiar energii elektrycznej (czynnej lub biernej)
za pomocą liczników indukcyjnych (tarczowych). Przepływ prądu sinusoidalnego
powoduje wytworzenie momentu podstawowego, wprawiającego aluminiową tarczę
licznika w ruch. Liczba obrotów tarczy jest proporcjonalna do przekazanej energii. Jeśli
jednak w sygnale prądu pojawią się wyższe harmoniczne, spowodują wygenerowanie
dodatkowych momentów zgodnych lub przeciwnych, odpowiednio przyśpieszając
lub opóźniając tarczę licznika energii. W konsekwencji, dokonany pomiar nie będzie
zgodny z rzeczywistą wartością pobranej energii elektrycznej [29].
Urządzenia elektroniczne. Ta grupa odbiorników jest szczególnie wrażliwa
na zasilanie napięciem odkształconym od sinusoidy. Prawie w każdym przypadku
obecność wyższych harmonicznych objawia się wzrostem strat cieplnych, natomiast
trendem w projektowaniu elementów elektronicznych jest minimalizacja ich rozmiarów.
Projektanci nie przewidują pozostawienia rezerwy na odprowadzenie większej ilości
ciepła, co może skutkować przegrzaniem i uszkodzeniem sprzętu [125].
Kolejny problem związany z odkształceniem sygnału zasilającego to błędy
synchronizacji. Niektóre urządzenia elektroniczne, jak na przykład przekształtniki,
dla swojej prawidłowej pracy wykorzystują przejście sygnału napięcia przez zero.
Przy mocno odkształconym napięciu sygnał może przejść przez zero kilka razy w ciągu
jednego półokresu lub też może wystąpić przesunięcie punktu zerowego. Prowadzi
to do nierównego wysterowania układów scalonych i w konsekwencji nieprawidłowego
działania urządzeń elektronicznych [10].
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Wartość skuteczna sygnału odkształconego może być niższa lub wyższa od wartości
skutecznej napięcia sinusoidalnego. Skutkuje to niższą lub wyższą wartością sygnału
wyprostowanego po stronie wtórnej prostownika. Przy zbyt niskiej wartości napięcia
niektóre urządzenia mogą w ogóle nie zadziałać, natomiast zbyt wysoka wartość
napięcia wyprostowanego może doprowadzić do uszkodzenia elektrolitycznych
kondensatorów stabilizujących [5, 29].
Elektryczne źródła światła. Oddziaływanie wyższych harmonicznych ma bardzo
niekorzystny wpływ nawet na urządzenia o nieskomplikowanej budowie i zasadzie
działania, takie jak żarówki. Harmoniczne w napięciu oznaczają zmianę jego wartości
szczytowej oraz skutecznej. Wzrost napięcia znamionowego żarówki tylko o 5%
powoduje skrócenie jej żywotności o połowę. Z kolei spadek napięcia o 5% będzie
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zauważalny w postaci emisji mniejszej o 20% ilości światła (rys. 4.8) [29, 137].
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Rys. 4.8. Charakterystyka względnej zmiany parametrów żarówek: strumienia świetlnego (Φ),
sprawności (η) i żywotności (T) w zależności od zmiany napięcia zasilania
względem wartości znamionowej (U) (na podstawie [137])

W budowie wyładowczych źródeł światła (w świetlówkach lub lampach rtęciowych)
często występuje włączany szeregowo dławik (ograniczający prąd) oraz włączany
równolegle do zasilania kondensator (do poprawy współczynnika mocy). Elementy te są
tak dobrane, żeby nie pracowały w stanie rezonansu. Jednak obecność wyższych
harmonicznych prądu, o częstotliwościach będących wielokrotnością częstotliwości
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składowej podstawowej, skutkuje zmianą impedancji dławika i kondensatora.
W konsekwencji w obwodzie tych elementów może dojść do stanu rezonansu,
co wygeneruje dodatkowe straty mocy [29, 65].
Skutki oddziaływania wyższych harmonicznych na elektroluminescencyjne źródła
światła są zbliżone do tych, jakie występują w przypadku urządzeń elektronicznych.
Dzieje się tak dlatego, że diody świecące (LED) do prawidłowej pracy wymagają
zastosowania elektronicznych układów sterująco-zasilających (driverów). Największy
problem związany z obecnością wyższych harmonicznych stanowią straty cieplne.
Wzrost temperatury pracy źródeł światła przyczynia się do przegrzewania i uszkadzania
elementów

elektronicznych

driverów

oraz

prowadzi

do znacznego

obniżenia

żywotności diod LED [98].
Analizując przedstawione wyżej przykłady, szkody wynikające z oddziaływania
wyższych harmonicznych napięć i prądów na urządzenia elektryczne w skali globalnej
są z pewnością bardzo kosztowne. Istotne jest więc podejmowanie działań, które
przyczynią się do zmniejszenia zniekształceń napięć i prądów w instalacjach
elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznej. Na rozwiązaniu problemu zależy
zarówno wytwórcom, jak i odbiorcom energii elektrycznej, ponieważ to obie strony
ponoszą straty z tytułu wyższych harmonicznych [14, 54].

4.5. Metody tłumiące propagację wyższych harmonicznych
Ograniczanie wyższych harmonicznych to działanie techniczno-ekonomiczne.
Współczesny stan wiedzy i techniki pozwala, zarówno w teorii, jak i w praktyce,
całkowicie wyeliminować odkształcenia napięć i prądów. Takie rozwiązanie byłoby
jednak bardzo kosztowne i w rzeczywistości nie jest stosowane. Wszelkie limity
wyższych harmonicznych, określane w rozporządzeniach czy normach, stanowią
kompromis

i

zrównoważenie

kosztów

wynikłych

ze

strat

spowodowanych

odkształceniem napięć i prądów oraz kosztów inwestycji w metody ograniczające
wyższe harmoniczne [45].
Odkształcenia napięć to w głównej mierze wynik odkształceń prądów. Prądy
te z kolei ulegają odkształceniom poprzez przepływ przez nieliniowe odbiorniki energii
elektrycznej. W związku z powyższym najkorzystniejszym sposobem eliminacji
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wyższych harmonicznych byłoby zastąpienie odbiorów nieliniowych odpowiednimi
odbiornikami liniowymi. Niestety, ze względu na specyfikę urządzeń elektrycznych,
w większości przypadków taka zamiana jest niemożliwa do zrealizowania. Możliwe jest
jednak zastosowanie pewnych rozwiązań, ograniczających odkształcenia prądów
lokalnie, w pobliżu odbiornika lub grupy odbiorów nieliniowych [45]. Rozwiązania te
można podzielić na dwie grupy: naturalne i wymuszone (sztuczne).
Metody naturalne ograniczania wyższych harmonicznych to takie, które oprócz
właściwej konfiguracji elektrycznej instalacji zasilającej z odbiornikami nieliniowymi
nie wymagają stosowania żadnych dodatkowych urządzeń korygujących. Tego typu
metody najkorzystniej jest zastosować jeszcze na etapie projektowania nowej lub przy
okazji gruntownej modernizacji starej instalacji. Przykłady najbardziej popularnych
metod naturalnych ograniczania wyższych harmonicznych omówiono poniżej.
Zastępowanie odbiorników nieliniowych innymi, o mniejszym odkształceniu
prądów [15]. Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów pojawiających się
w literaturze jest zastosowanie do zasilania napędów prądu stałego przekształtników
tyrystorowych

12-pulsowych

(12T)

zamiast

6-pulsowych

(6T).

W

budowie

przekształtnika typu 12T występuje transformator posiadający podwójne uzwojenie
wtórne: jedno skojarzone w gwiazdę, a drugie w trójkąt. Zastosowanie takiego
rozwiązania pozwala wyeliminować, znacznie bardziej wpływające na odkształcenie
prądu, harmoniczne rzędów 6k ± 1 (gdzie: k = 1, 2, 3, …), kosztem wprowadzenia
mniej znaczących harmonicznych o rzędach 12k ± 1 (gdzie: k = 1, 2, 3, …). W ten
sposób ograniczone zostają harmoniczne h5, h7, h17, h19, itd. W związku z powyższym
przebieg prądu przekształtnika 12T będzie w znacznie mniejszym stopniu odkształcony
od sinusoidy niż ma to miejsce w przypadku przekształtnika 6T (rys. 4.9) [45].

Rys. 4.9. Odkształcenia prądów spowodowane przekształtnikami tyrystorowymi:
a) 6-pulsowym, b) 12-pulsowym (na podstawie [45])
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Innym

przykładem

ograniczenia

wyższych

harmonicznych

prądu

poprzez

zastępowanie odbiorników innymi, o mniejszych zniekształceniach, może być
modernizacja instalacji oświetleniowej z elektroluminescencyjnymi źródłami światła.
W starszych lampach LED ze zintegrowanymi układami zasilającymi odkształcenia
prądów w wielu przypadkach są bardzo duże.
Około 15 lat temu, kiedy udział półprzewodnikowych źródeł światła w rynku
oświetleniowym był niewielki, nie zwracano tak dużej uwagi na harmoniczne
generowane przez tego typu oświetlenie. Układy zasilające zintegrowane w lampach
LED nie zawierały żadnych filtrów, przez co współczynnik zawartości wyższych
harmonicznych prądu THDI dla wielu tego typu źródeł światła przekraczał 100%.
Aktualnie produkowane lampy LED cechują się niższymi współczynnikami
odkształceń THDI. Zmodernizowanie instalacji oświetleniowej i zastąpienie starych
źródeł światła nowymi pozwala obniżyć wyższe harmoniczne prądu i uzyskać
współczynnik odkształcenia prądu na poziomie 50%. Rezultaty przeprowadzonej
modernizacji w postaci oscylogramów przebiegów prądu oraz wykresu zawartości
wyższych harmonicznych prądu zaprezentowano na rys. 4.10 [93, 106].

Rys. 4.10. Odkształcenia prądów oraz poziomy wyższych harmonicznych w instalacji oświetleniowej
z elektroluminescencyjnymi źródłami światła przed oraz po modernizacji (na podstawie [104, 109])
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Modyfikacje w instalacji zasilającej, pozwalające na częściowe separowanie
odbiorników

nieliniowych.

Wskazane

jest,

by

odbiorniki

nieliniowe

silnie

odkształcające prąd podłączać jak najbliżej źródła zasilania tak, by impedancja linii
zasilającej była mniejsza od impedancji linii zasilającej pozostałe odbiory (rys. 4.11a).
W ten sposób zwiększa się moc zwarcia odbiornika nieliniowego. Z kolei w miarę
wzrostu

mocy

zwarcia

obniżeniu

ulegają

ogólne

zakłócenia

harmoniczne.

W zmniejszeniu odkształceń prądu pomocne może okazać się również zgrupowanie
odbiorników nieliniowych i odseparowanie ich od pozostałej części instalacji
z odbiornikami liniowymi i wrażliwymi na odkształcenia prądu (rys. 4.11b).
W przypadku odbiorników nieliniowych bardzo silnie odkształcających prąd zaleca się,
aby zasilić je z oddzielnego źródła zasilania (rys. 4.11c). Takie rozwiązanie jest
najkorzystniejsze, ale też zarazem najdroższe, ze względu na konieczność zastosowania
dodatkowego transformatora [120].

Rys. 4.11. Sposoby obniżania wyższych harmonicznych
poprzez modyfikacje w instalacjach zasilających (na podstawie [120]):
a) umieszczenie odbiornika nieliniowego jak najbliżej źródła zasilania,
b) grupowanie i separowanie odbiorników nieliniowych,
c) zasilanie odbiorników nieliniowych z oddzielnego źródła zasilania
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Dobór układu połączeń uzwojeń w transformatorach zasilających instalacje
z odbiorami nieliniowymi. Transformatory trójfazowe pozwalają zamknąć w swoich
uzwojeniach niektóre z wyższych harmonicznych prądu, zapobiegając ich przedostaniu
się do sieci zasilającej. Zdolność do tłumienia wybranych harmonicznych uzależniona
jest od układu połączeń uzwojeń transformatora. Jednym z najczęściej przytaczanych
w literaturze przykładów jest skojarzenie uzwojeń wtórnych transformatorów w trójkąt.
Takie połączenie pozwala na swobodny przepływ harmonicznych związanych
z magnesowaniem rdzenia, tj. h3, h6, h9, itd., w uzwojeniach transformatora [45].
Sposób połączenia uzwojeń w transformatorze typu gwiazda-trójkąt (Yd) przedstawiono
na rys. 4.12a. Inne najczęściej stosowane typy połączeń transformatorów izolujących
wybrane wyższe harmoniczne natężenia prądu to:
a) połączenie typu Dy (rys. 4.12b) – tłumi propagację trzeciej harmonicznej,
b) połączenie typu Dz (rys. 4.12c) – tłumi propagację piątej harmonicznej,
c) połączenie typu Dyd (rys. 4.12d) – tłumi propagację piątej i siódmej harmonicznej.
Zastosowanie danego typu połączeń zależy od tego, które harmoniczne prądu,
generowane przez zasilany odbiornik nieliniowy, są dominujące [120].

Rys. 4.12. Najczęściej stosowane połączenia uzwojeń transformatorów tłumiące wyższe harmoniczne
prądu (na podstawie [86]): a) „Yd” tłumi h3, b) „Dy” tłumi h3, c) „Dz” tłumi h5, d) „Dyd” tłumi h5 i h7

Stosowanie transformatorów o specjalnym wykonaniu, które redukują propagację
harmonicznych. Przykładem mogą być tutaj transformatory prostownikowe, nazywane
również transformatorowymi filtrami tłumiącymi. Są to transformatory, o specjalnej
konstrukcji rdzenia i odpowiednio ekranowanych uzwojeniach, które łączy się
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z przekształtnikami diodowymi lub tyrystorowymi w jednej obudowie. Mogą posiadać
również regulatory napięcia. Stosuje się je do zasilania mocno nieliniowych
odbiorników prądu stałego (np. sieci trakcyjne dla pojazdów szynowych) [45].
Efekty działania transformatorów prostownikowych, jako układów ograniczania
wyższych harmonicznych prądu, są niejako wypadkową działania transformatora
z odpowiednio skojarzoną grupą połączenia uzwojeń i wielopulsowego przekształtnika
tyrystorowego. Zakres możliwości tłumienia harmonicznych jest więc dość szeroki,
a to które składowe będą tłumione najefektywniej, zależy od typu połączenia uzwojeń
transformatora i typu przekształtnika [123].
Metody

wymuszone

ograniczania

wyższych

harmonicznych

wymagają

zastosowania dodatkowych urządzeń korygujących, które wprowadza się do istniejącej
instalacji elektrycznej z odbiornikami nieliniowymi. Metody te wskazane jest stosować,
gdy nie można lub byłoby utrudnione wprowadzenie modyfikacji w danej instalacji czy
odbiorach. W dalszej części rozdziału omówiono kilka metod wymuszonych.
Pasywne filtry rezonansowe (FP). Pod względem konstrukcyjnym filtr bierny to
niskoimpedancyjna gałąź obwodu, złożona z szeregowego, równoległego lub
mieszanego połączenia indukcyjności L i pojemności C (czyli dławika i kondensatora),
bocznikująca

przepływ

prądów

harmonicznych.

Odpowiednio

dobrana

niska

impedancja filtra sprawia, że składowe prądu o częstotliwościach wyższych niż
podstawowa popłyną przez filtr, gdzie zostaną stłumione, natomiast do instalacji
zasilającej odbiornik przedostanie się tylko składowa podstawowa prądu [10, 20].
Aktualnie zdecydowaną większość zastosowań filtrów pasywnych stanowią filtry
równoległe ze względu na ich podwójną rolę. Z jednej strony odciążają sieć zasilającą
od wyższych harmonicznych prądu, z drugiej natomiast stanowią układ kompensacji
mocy biernej dla składowej podstawowej prądu. Filtry bierne mogą być dostrajane do
danej częstotliwości wyższej harmonicznej i tylko ją tłumić (filtry proste –
jednogałęziowe lub podwójnie nastrojone), jak również mogą działać w większym
zakresie częstotliwości, dla kilku lub kilkunastu harmonicznych (filtry tłumione –
szerokopasmowe). Zastosowanie jednego filtra nie wyklucza dołączenia kolejnych
w danym obwodzie. W przypadku, gdy odbiornik nieliniowy wprowadza do sieci
zasilającej więcej niż jedną wyższą harmoniczną prądu, można zastosować kilka filtrów
prostych, każdy na daną harmoniczną [23, 45]. Poglądowy schemat ilustrujący zasadę
działania pasywnych filtrów rezonansowych przedstawiono na rys. 4.13.
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Filtry pasywne stosuje się zwłaszcza w przypadkach, gdy [45, 55, 120]:
a)

moc zainstalowana odbiornika nieliniowego lub grupy odbiorów nieliniowych jest
bardzo duża i wynosi ponad 500 kVA,

b) prądy składowych o wyższych częstotliwościach osiągają duże wartości – ponad
50% składowej podstawowej,
c)

do skorygowania jest tylko kilka składowych, a widmo harmonicznych prądu
danego odbioru jest ustabilizowane (tj. nie wykazuje dużej dynamiki zmian),

d) konieczne jest obniżenie odkształceń napięcia, żeby uniknąć zakłócenia
odbiorników wrażliwych,
e)

konieczne jest obniżenie odkształceń prądu, w celu uniknięcia przeciążeń,

f)

w instalacji jest również wymagana korekta współczynnika mocy.

Rys. 4.13. Schemat poglądowy ilustrujący działanie filtra pasywnego (na podstawie [29, 120])

Energetyczne filtry aktywne (EFA). Filtry te można określić jako urządzenia
energoelektroniczne widziane od strony sieci jako dodawcze źródła prądu włączane
równolegle z odbiornikiem nieliniowym. Ich zadaniem jest kompensowanie odchyłki
przebiegu prądu odbiornika od sinusoidy. W każdej chwili czasowej suma prądów
odbiornika oraz EFA osiąga takie wartości, żeby w dłuższym okresie czasu utworzyć
przebieg sinusoidalny (rys. 4.14) [1, 42].
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Rys. 4.14. Przykładowe przebiegi prądów w obwodzie z filtrem aktywnym (na podstawie [45])

Układ kontrolno-pomiarowy filtra dokonuje pomiarów prądu pobieranego przez
odbiornik wraz z długością okresu oraz fazą początkową sygnału prądowego.
Na podstawie uzyskanych danych w następnym okresie przebiegu prądu wysterowany
zostaje układ falownika, który dostarcza do obwodu zasilającego prąd kompensacyjny
o kształcie pozwalającym na uzupełnienie do sinusoidy przebiegu prądu z odbiornika
nieliniowego [1, 23]. Poglądowy schemat ilustrujący zasadę działania energetycznych
filtrów aktywnych przedstawiono na rys. 4.15.

Rys. 4.15. Schemat poglądowy ilustrujący działanie filtra aktywnego (na podstawie [120])
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W zależności od zastosowania EFA mogą być włączane do obwodów szeregowo
z odbiornikiem, równolegle do odbiornika (rys. 4.15) lub w sposób kombinowany
szeregowo-równolegle. Jednak zdecydowanie najczęściej stosowane jest podłączenie
równoległe. Filtry aktywne działają adaptacyjnie, więc w przeciwieństwie do filtrów
pasywnych doskonale się sprawdzają w instalacjach, gdzie nieliniowość odbiorów
(czyli w konsekwencji zawartość wyższych harmonicznych prądu) zmienia się
dynamicznie. W przypadku EFA nie ma również znaczenia liczba wyższych
harmonicznych, które trzeba skompensować. Każdy sygnał prądowy, nawet bardzo
mocno odkształcony, zostaje skorygowany do kształtu sinusoidalnego. Dzięki filtrom
aktywnym składowe harmoniczne mogą zostać obniżone nawet o 90% [23, 42].
Filtry aktywne stosuje się szczególnie w przypadkach, gdy [1, 42, 120]:
a)

moc zainstalowana odbiornika nieliniowego lub grupy odbiorów nieliniowych jest
mniejsza niż 500 kVA,

b) w synale prądowym zawarta jest duża liczba znaczących wyższych harmonicznych,
c)

zawartość składowych harmonicznych w prądzie odbiorników nieliniowych
dynamicznie się zmienia,

d) konieczne jest obniżenie odkształceń napięcia, żeby nie zakłócać odbiorów
wrażliwych,
e)

konieczne jest obniżenie odkształceń prądu, w celu uniknięcia przeciążeń,

f)

potrzebna jest również kompensacja spadków napięć w instalacji zasilającej.
Filtry hybrydowe (HEFA). Konstrukcyjnie filtry hybrydowe są połączeniem EFA

z FP. Taki sposób filtrowania zapewnia zalety obu typów filtrów. Z jednej strony
dołączenie filtra aktywnego do filtra pasywnego zwiększa elastyczność działania
oraz wydajność tłumienia składowych harmonicznych. Z drugiej natomiast, dzięki
zastosowaniu rezonansowego filtra pasywnego, możliwe jest użycie filtrów aktywnych
do korygowania odkształceń prądu w odbiornikach o bardzo dużych mocach [23, 120].
Ze względu na możliwość zastosowania szeregowych lub równoległych filtrów
aktywnych i biernych oraz ewentualność połączenia szeregowego lub równoległego
tych filtrów, można wyróżnić osiem konfiguracji układów HEFA. Dobór układu pracy
jest uzależniony od parametrów odbiorników nieliniowych oraz źródeł zasilania.
Najczęściej

spotykana

jest

jednak

konfiguracja

szeregowego

połączenia

FP

równoległego z EFA równoległym.

64

Działanie filtra jest następujące: część pasywna (FP) dokonuje podstawowej filtracji
początkowych i przeważnie dominujących wyższych harmonicznych prądu, na przykład
trzeciej (h3) i piątej (h5) – najłatwiej do nich dostroić filtry bierne; z kolei część
aktywna (EFA), mająca odciążony falownik w wyniku podstawowej filtracji,
przyczynia się do bardziej efektywnego wytłumienia pozostałych wyższych
harmonicznych [2, 23]. Poglądowy schemat ilustrujący zasadę działania energetycznych
filtrów aktywnych przedstawiono na rys. 4.16.
Filtry hybrydowe stosuje się najczęściej w przypadkach, gdy [2, 120]:
a)

moc zainstalowana odbiornika nieliniowego lub grupy odbiorów nieliniowych jest
bardzo duża i wynosi ponad 500 kVA,

b) konieczne jest obniżenie odkształceń napięcia, żeby uniknąć zakłócenia
odbiorników wrażliwych,
c)

konieczne jest obniżenie odkształceń prądu, w celu uniknięcia przeciążeń,

d) w instalacjach muszą być dotrzymane ścisłe ograniczenia dotyczące emisji
wyższych harmonicznych prądu i napięcia,
e)

w instalacjach jest również wymagana korekta współczynnika mocy.

Rys. 4.16. Schemat poglądowy ilustrujący działanie filtra hybrydowego (na podstawie [2, 120])
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Specjalne rozwiązania pozwalające ograniczyć wyższe harmoniczne prądu.
Przykładem takiego rozwiązania może być tzw. metoda iniekcji. Główną ideą tej
metody jest wprowadzenie prądu o wyższej harmonicznej i3 do obwodu, w którym
płynie już odkształcony prąd i2. W ten sposób współczynnik odkształceń THDI prądu
całkowitego i1 będzie mniejszy od współczynnika THDI pierwotnego prądu w obwodzie
(czyli i2). Opisywaną metodę iniekcji z powodzeniem można zastosować w układzie
przekształtnika trójfazowego 6-pulsowego (D1 ÷ D6) zasilanego z transformatora
prostowniczego TP. Zmniejszenie odkształceń prądu i2, zasilającego układ prostownika,
następuje w wyniku wprowadzenia urządzenia będącego źródłem trzeciej harmonicznej
prądu (generator h3), do przewodu neutralnego strony wtórnej transformatora TP [45,
61]. Schemat poglądowy takiego układu przedstawiono na rys. 4.17.

Rys. 4.17. Schemat poglądowy ilustrujący wykorzystanie metody iniekcji
w przekształtniku trójfazowym 6-pulsowym (na podstawie [61])

Warunkiem ograniczenia wyższych harmonicznych prądu i1 jest odpowiednie
dobranie amplitudy, częstotliwości (w prezentowanym przykładzie jest to 150 Hz)
oraz przesunięcia fazowego prądu i3. Odpowiednio uformowany prąd trzeciej
harmonicznej i3 zostaje dodany do każdego z prądów fazowych strony wtórnej
transformatora TP (między innymi do prądu i2), ale tylko w czasie przewodzenia diody.
W czasie gdy diody danej fazy znajdują się w stanie zaporowym, dodawana jest
przeciwna wartość trzeciej harmonicznej. Dla bardziej obrazowego wyjaśnienia metody
iniekcji przyjęto z pewnym uproszczeniem, że prądy fazowe po stronie wtórnej TP mają
kształt przesuniętych w fazie prostokątów.
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W wyniku zastosowania metody iniekcji prądy fazowe strony pierwotnej
transformatora (w tym prąd I1) zostaną odkształcone w mniejszym stopniu niż miało
to miejsce przed zastosowaniem układu generatora trzeciej harmonicznej. Przebiegi
prądów w układzie przekształtnika 6-pulsowego z dodatkowym źródłem trzeciej
harmonicznej prądu przedstawiono na rys. 4.18 [45, 61].
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ωt

i3

ωt
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ωt

Rys. 4.18. Przebiegi prądów w układzie przekształtnika trójfazowego 6-pulsowego
z dodatkowym źródłem trzeciej harmonicznej prądu (na podstawie [61])
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Zgodnie z artykułem [60] „zasadniczą wadą tej metody jest konieczność budowy
specjalnego źródła prądu trzeciej harmonicznej o odpowiednio dużej mocy,
zsynchronizowanego

z

częstotliwością

sieci

zasilającej”.

Autor

daje

jednak

do zrozumienia, że można wykorzystać naturalne źródła trzeciej harmonicznej prądu,
tzn. urządzenia, które są podłączone do sieci lokalnej (np. zakładu przemysłowego)
i w znacznym stopniu generują właśnie trzecią harmoniczną. Przykładem może być
trójfazowa instalacja oświetleniowa z wyładowczymi źródłami światła [60].
Opisane w tym rozdziale metody ograniczania wyższych harmonicznych nie są
w stanie zredukować ich w 100%. Odkształcenia napięcia i prądu nadal stanowią i będą
stanowić duże zagrożenie dla systemu elektroenergetycznego i odbiorników zasilanych
z tego systemu [45]. W ostatnich latach pojawił się nowy problem w dziedzinie jakości
energii elektrycznej, a mianowicie wzrost znaczenia wyższych harmonicznych
wprowadzanych przez nieliniowe urządzenia komunalne [101]. Pomimo tego, że moce
jednostkowe tych odbiorników są bardzo małe w porównaniu z odbiorami
przemysłowymi, to jednak występują one w bardzo dużej liczbie, a dodatkowym
utrudnieniem w ograniczeniu pochodzących od nich harmonicznych jest ich duże
rozproszenie w sieci elektroenergetycznej [23, 26].
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Rozdział 5. Jakość energii elektrycznej w aspekcie norm
oraz przepisów prawa
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – „Prawo energetyczne” [129],
energia elektryczna jest towarem i w związku z tym, jak każdy produkt sprzedawany
konsumentom, powinna spełniać pewne wymogi jakościowe. Mowa tutaj o jakości
energii elektrycznej (JEE). Pojęcie JEE wprowadzono już kilkadziesiąt lat temu, jednak
dopiero od niedawna nabrało ono znaczenia, kiedy to masowo zaczęto wprowadzać
nieliniowe odbiorniki elektryczne i elektroniczne o niedużych mocach, wrażliwe
na parametry zasilania. W związku z dużą liczbą czynników wpływających na jakość
energii elektrycznej, powstało wiele interpretacji tego pojęcia wprowadzonych zarówno
przez organizacje międzynarodowe, jak i lokalne w wielu krajach. Żadna z tych
interpretacji nie oddaje jednak w pełnym brzmieniu znaczenia JEE. W związku
z powyższym aż do dziś nie sprecyzowano jednoznacznej i oficjalnej definicji [27].
Obecnie za najbardziej trafne określenie jakości energii elektrycznej uważa się, że
jest to „zbór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do
użytkownika w normalnych warunkach pracy, określających ciągłość zasilania (długie
i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilające (wartość,
częstotliwość, kształt przebiegu czasowego, niesymetrię)” [27]. Takie brzmienie
definicji JEE zostało zaproponowane przez członków Komitetu ACEC (Advisory
Committee on Electromagnetic Compatibility), jednak nadal nie obowiązuje oficjalnie,
gdyż większość organizacji nie zgadza się z tą formułą w pełnym brzmieniu [105].
Z przytoczoną definicją powiązany jest zbiór parametrów określających jakość
energii elektrycznej, który można podzielić na dwie grupy [66, 116]:
A) Parametry o charakterze ciągłym – mierzalne w dowolnym momencie:
–

częstotliwość sieciowa,

–

wartość napięcia zasilającego,

–

szybkie zmiany napięcia,

–

asymetria napięcia zasilającego,

–

harmoniczne napięcia,

–

interharmoniczne napięcia,

–

wartości napięć sygnalizacyjnych,
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B) Parametry o charakterze zdarzeń – mierzalne przy użyciu funkcji monitorowania:
–

krótkotrwałe przerwy w zasilaniu (do 3 minut),

–

długotrwałe przerwy w zasilaniu (powyżej 3 minut),

–

zapady napięcia zasilającego,

–

wzrosty napięcia zasilającego (przepięcia dorywcze),

–

przepięcia przejściowe.
Wszystkie te parametry zostały zebrane i zdefiniowane w jednej publikacji. Tą

publikacją jest norma europejska EN 50160 [66], w której określono i sprecyzowano
parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych,
a zwłaszcza w punktach granicznych, czyli w miejscach przyłączenia instalacji
elektrycznych odbiorców. Zgodnie z zapisami normy firmy zajmujące się dystrybucją
energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej zobowiązane są do przestrzegania
wymogów normy [66], a tym samym zapewnienia odbiorcom odpowiedniej jakości
zasilania [116].
Na terenie Unii Europejskiej, wszelkie akty wykonawcze w postaci rozporządzeń
oraz norm, obejmujące swoim zakresem zagadnienia związane z kompatybilnością
elektromagnetyczną (EMC), wywodzą się z obowiązującego aktu nadrzędnego jakim
jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2014/30/WE [19]. Polska, jako
kraj członkowski UE, jest zobligowana dostosować się do wszelkich standardów i norm
unijnych. Dlatego też polska norma PN-EN 50160:2010 jest odpowiednikiem
(a dokładniej tłumaczeniem) normy europejskiej. Została zatwierdzona przez prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 29 listopada 2010 roku [66].
W normie [66] określono wartości graniczne lub przedziały wartości, w których
powinny zawierać się parametry jakości energii elektrycznej w typowych warunkach
pracy sieci elektroenergetycznej, czyli kiedy „zapotrzebowanie jest pokryte przez moc
wytwarzaną, wykonywane są operacje łączeniowe, a uszkodzenia są eliminowane przez
automatyczny system automatyki zabezpieczeniowej” [116]. Za nietypowe warunki
pracy (norma wtedy nie obowiązuje) uznaje się:
a) „tymczasowe układy zasilania tworzone w celu zapewnienia ciągłości zasilania
użytkowników systemu podczas zwarcia, prac związanych z utrzymaniem i budową
sieci lub w celu zminimalizowania obszaru i czasu trwania przerwy w zasilaniu”
[116],
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b) „niezgodność instalacji lub urządzeń użytkownika systemu z odpowiednimi normami
lub wymaganiami technicznymi dotyczącymi przyłączenia, ustanowionymi przez
władze publiczne lub przez operatora systemu, zawierającymi dopuszczalne poziomy
emisji zaburzeń przewodzonych” [116],
c) „wyjątkowe sytuacje, a w szczególności złe warunki pogodowe, klęski żywiołowe,
ingerencję stron trzecich, działania władz publicznych, akcje protestacyjne, inne siły
wyższe lub niedobór mocy wynikający ze zdarzeń zewnętrznych” [116].
Omawiana norma ma status nieobligatoryjnej, to znaczy, że opisywane w niej limity
wartości mogą być zastąpione częściowo lub w całości warunkami według oddzielnej
umowy między konkretnym odbiorcą a operatorem systemu.
Ze względu na ukierunkowanie niniejszej pracy do badań i analiz wybranych
parametrów JEE, zostaną przytoczone wymogi norm i aktów prawnych tylko w zakresie
dotyczącym wyższych harmonicznych napięcia oraz wyższych harmonicznych prądu
w elektroenergetycznych sieciach niskiego napięcia (nn) zasilającego.
Według [66] harmoniczna napięcia to napięcie sinusoidalne o częstotliwości równej
krotności częstotliwości składowej podstawowej. Harmoniczne napięcia można oceniać:
a) indywidualnie – przez ich względną amplitudę Umh odniesioną do amplitudy
składowej podstawowej Um1 (gdzie h jest rzędem harmonicznej),
b) łącznie – przez całkowity współczynnik odkształcenia harmonicznymi THD,
obliczany zgodnie z następującym wyrażeniem:

THD 

40

 U 
h2

2

mh

(5.1)

Dopuszczalne wartości zmierzonych harmonicznych napięcia w normalnych
warunkach pracy sieci elektroenergetycznej, w ciągu każdego tygodnia, 95% ze zbioru
10-minutowych średnich wartości każdej poszczególnej harmonicznej napięcia powinny
być równe lub mniejsze od wartości podanych w tabeli 5.1.
W normie [66] określono dopuszczalne wartości harmonicznych napięcia tylko do
rzędu 25. Wyższe rzędy nie są podane, gdyż zwykle osiągają one pomijalne wartości.
Dopuszczalna wartość współczynnika THD dla napięcia zasilającego, po uwzględnieniu
wyższych harmonicznych od 2 do 40 rzędu, nie powinna przekraczać 8%.
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Tabela 5.1. Dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych napięcia wg PN-EN 50160 [66]

Harmoniczne nieparzyste
Nie będące krotnością 3

Będące krotnością 3

Harmoniczne parzyste

Rząd
h

Względna
amplituda
Umh [%]

Rząd
h

Względna
amplituda
Umh [%]

Rząd
h

Względna
amplituda
Umh [%]

5

6,0

3

5,0

2

2,0

7

5,0

9

1,5

4

1,0

11

3,5

15

0,5

6…24

0,5

13

3,0

21

0,5

17

2,0

19…25

1,5

Aktem nadrzędnym nad polską normą PN-EN 50160:2010 jest Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [118]. Rozporządzenie to jest w pełni
zgodne z uregulowaniami zawartymi w Dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej [17].
W przeciwieństwie do normy [66] rozporządzenie [118] ma charakter obligatoryjny.
Oznacza to, że zawarte w nim zapisy, dotyczące na przykład jakości energii
elektrycznej, muszą być bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli w zawieranych umowach
między dostawcą a odbiorcą zawarte są inne wymogi, mogą być one jedynie bardziej
restrykcyjne niż podano w rozporządzeniu.
Z punktu widzenia prowadzonych badań wybranych parametrów JEE najistotniejszy
w akcie prawnym [118] jest rozdział 10 zatytułowany „Parametry jakościowe energii
elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania
reklamacji”. W §38. ust.3. ppkt.4b) zawarto dopuszczalne wartości harmonicznych
napięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia (tabela 5.2), natomiast
w ppkt. 5) podano dopuszczalną wartość współczynnika THD dla napięcia zasilającego,
która nie może przekroczyć wartości 8%. Sposób przeprowadzenia pomiarów
harmonicznych jest taki sam jak w normie [66]. Współczynnik THD (§39. ust.1.)
obliczany jest jak w [66], czyli według wzoru (5.1).
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Tabela 5.2. Dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych napięcia wg Rozporządzenia [118]

Harmoniczne nieparzyste
Nie będące krotnością 3

Będące krotnością 3

Harmoniczne parzyste

Rząd
h

Względna
amplituda
Umh [%]

Rząd
h

Względna
amplituda
Umh [%]

Rząd
h

Względna
amplituda
Umh [%]

5

6,0

3

5,0

2

2,0

7

5,0

9

1,5

4

1,0

11

3,5

15

0,5

>4

0,5

13

3,0

> 15

0,5

17

2,0

19…25

1,5

Pewną niejasnością w rozporządzeniu [118] jest brak określenia maksymalnego
rzędu dla mierzonych nieparzystych harmonicznych napięcia będących wielokrotnością
liczby 3 oraz dla parzystych harmonicznych. Można jednak przypuszczać,
że maksymalną może być składowa o numerze h = 40, gdyż dla tej wartości obliczany
jest współczynnik odkształceń THD napięcia zasilania.
W omawianym rozporządzeniu postawiono zasadniczy warunek dotrzymania
parametrów napięcia zasilającego przez dostawcę energii elektrycznej. W §38. ust.3.
ppkt.6) podano, że tym warunkiem jest „pobieranie przez odbiorcę mocy nie większej
od mocy umownej, przy współczynniku tg φ nie większym niż 0,4”, co oznacza
współczynnik mocy PF większy od 0,928.
Norma [66] oraz rozporządzenie [118] swoim zakresem obejmują publiczne sieci
elektroenergetyczne, czyli od miejsca wytworzenia energii aż do przyłącza odbiorcy,
czyli najczęściej do urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej.
Oznacza to, że nie można zastosować wytycznych zawartych w tych dokumentach
dla sieci zasilających niepublicznych i przemysłowych niskiego lub średniego napięcia.
Dla tych miejsc zastosowanie mają postanowienia normy PN-EN 61000-2-4:2003 [67].
W normie tej zdefiniowano trzy klasy środowiska elektromagnetycznego:
a) klasa 1 – dotyczy zasileń chronionych i należy ją stosować dla urządzeń wrażliwych
na zaburzenia występujące w sieci (np. wyposażenie laboratoriów, serwery,
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urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi, itp.); poziomy kompatybilności
dla tej klasy są niższe niż dla sieci publicznych i mają zastosowanie jedynie
w sieciach niskiego napięcia;
b) klasa 2 – dotyczy punktów połączenia sieci publicznych z niepublicznymi oraz
punktów przyłączeń urządzeń elektrycznych do sieci wewnętrznej odbiorcy; dla tej
klasy przyjmuje się takie same poziomy kompatybilności, jak dla sieci publicznych;
klasę drugą można stosować zarówno dla sieci niskiego jak i średniego napięcia;
c) klasa 3 – dotyczy punktów przyłączeń do sieci niepublicznej (niskiego lub średniego
napięcia) tylko tych urządzeń elektrycznych, które wprowadzają bardzo duże
zaburzenia elektromagnetyczne; klasę tą powinno się stosować, gdy: większość
urządzeń zasilana jest z przekształtników, stosowany jest osprzęt spawalniczy, często
uruchamiane są odbiorniki nieliniowe o dużych mocach lub moce odbiorników
zmieniają się w sposób dynamiczny.
Dopuszczalne

poziomy

wyższych

harmonicznych

napięcia

w

sieciach

niepublicznych dla wszystkich trzech klas zestawiono w tabeli 5.3, natomiast
dopuszczalne współczynniki odkształceń THD w każdej klasie podano w tabeli 5.4.
Tabela 5.3. Dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych napięcia wg PN-EN 61000-2-4 [67]

Harmoniczne nieparzyste
Nie będące krotnością 3
Rząd
h

Będące krotnością 3

Harmoniczne parzyste

Względna amplituda
Względna amplituda
Względna amplituda
Rząd
Rząd
Umh [%]
Umh [%]
Umh [%]
h
h
kl. 1 kl. 2 kl. 3
kl. 1 kl. 2 kl. 3
kl. 1 kl. 2 kl. 3

5

3,0

6,0

8,0

3

3,0

5,0

6,0

2

2,0

2,0

3,0

7

3,0

5,0

7,0

9

1,5

1,5

2,5

4

1,0

1,0

1,5

11

3,0

3,5

5,0

15

0,3

0,3

2,0

6

0,5

0,5

1,0

13

3,0

3,0

4,5

21

0,2

0,2

1,75

8

0,5

0,5

1,0

17

2,0

2,0

4,0

> 21

0,2

0,2

1,0

10

0,5

0,5

1,0

19

1,5

1,5

4,0

> 10

0,2

0,2

1,0

23

1,5

1,5

3,5

25

1,5

1,5

3,5

> 25

A

B

C

A = 0,2 + 12,5 / h

B = 0,2 + 12,5 / h

C = 5 · (11/h)1/2
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Tabela 5.4. Dopuszczalne wartości współczynnika THD dla napięcia wg PN-EN 61000-2-4 [67]

Współczynnik odkształceń
harmonicznych napięcia THD

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

5%

8%

10%

Norma PN-EN 61000-2-4 jest normą nieobligatoryjną, w związku z czym właściciele
sieci niepublicznych nie mają obowiązku dostosowywać się do jej wymagań. Dlatego
też norma ta traktowana jest najczęściej jako zalecenie bez konsekwencji prawnych
za jej nieprzestrzeganie.
W cytowanych wyżej normach PN-EN 50160:2010 [66] i PN-EN 61000-2-4:2003
[67] oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki [118] zawarte są obostrzenia odnośnie
odkształceń napięcia. Nie ma w nich w ogóle mowy o odkształceniach prądu, które
bezpośrednio wpływają na odkształcenia napięcia. Nawet ustawodawca, w jedynym
spośród opisanych obligatoryjnym dokumencie, jakim jest rozporządzenie [118],
nie podaje dopuszczalnych wartości wyższych harmonicznych dla prądów płynących
w publicznej sieci elektroenergetycznej.
Obecnie jedynym w Polsce aktem zawierającym wytyczne odnośnie odkształceń
prądów

jest

norma

kompatybilnościowa

PN-EN 61000

dotycząca

zaburzeń

przewodzonych. W części 3-2 wspomnianej normy określono poziomy dopuszczalne
emisji wyższych harmonicznych prądu dla odbiorników, których fazowy prąd zasilający
nie przekracza 16 A [68]. Najaktualniejsza wersja polskiej normy obowiązuje
od października 2014 roku i jest tłumaczeniem normy europejskiej. Niestety norma
ma tylko charakter uznaniowy, a ustawodawca do tej pory nie nadał jej mocy
obligatoryjności w ustawie lub rozporządzeniu.
W normie [68] odbiorniki podzielono na 4 klasy:
a) Klasa A: symetryczne urządzenia trójfazowe, urządzenia domowego użytku
z wyłączeniem urządzeń przynależnych do klasy D, narzędzia z wyłączeniem
narzędzi przenośnych, ściemniacze do żarówek, urządzenia akustyczne oraz wszelkie
inne urządzenia niewyszczególnione w pozostałych klasach;
b) Klasa B: narzędzia przenośne oraz nieprofesjonalne urządzenia spawalnicze;
c) Klasa C: urządzenia oświetleniowe;
d) Klasa D: komputery osobiste, monitory do komputerów, odbiorniki telewizyjne,
lodówki oraz zamrażarki.
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Dla każdej klasy oddzielnie ustalono poziomy harmonicznych prądu zasilającego
odbiornik, które mogą być emitowane w określonych warunkach. Dodatkowo zawarto
propozycję układu pomiarowego, wymogi odnośnie źródła i warunków zasilania oraz
warunki badań odbiorników różnego typu, w tym również urządzeń oświetleniowych.
Ze względu na charakter i tematykę niniejszej rozprawy doktorskiej, dotyczącej
elektroluminescencyjnych źródeł światła zawierających zintegrowane układy sterującozasilające, szczegółowo omówione zostaną wytyczne dotyczące tylko sprzętu klasy C.
W normie [68] zdefiniowano urządzenie oświetleniowe jako „urządzenie, którego
podstawową funkcją jest wytwarzanie i/lub regulacja, i/lub rozdział promieniowania
widzialnego

za

pomocą

lamp

żarowych,

lamp

wyładowczych

lub

diod

elektroluminescencyjnych LED”. Urządzeniami oświetleniowymi są [68]:
a) lampy i oprawy oświetleniowe,
b) części oświetleniowe urządzenia wielofunkcyjnego, którego jedną z głównych
funkcji jest oświetlenie,
c) niezależne stateczniki lamp wyładowczych i niezależne transformatory lamp
żarowych,
d) urządzenia emitujące promieniowanie ultrafioletowe (UV) i podczerwone (IR),
e) oświetlenie szyldów reklamowych,
f) ściemniacze do lamp innych niż żarowe.
Urządzeniami oświetleniowymi z kolei nie są [68]:
a) urządzenia

oświetleniowe

wbudowane

w

sprzęt

o

innym

podstawowym

przeznaczeniu, takie jak fotokopiarki, rzutniki i rzutniki slajdów ani urządzenia
stosowane do oświetlania skali albo jako wskaźniki,
b) urządzenia domowe, których funkcją podstawową nie jest generacja ani regulacja,
ani rozdział promieniowania widzialnego, ale które zawierają jedną lub więcej lamp
z lub bez odrębnych przełączników (np. okap w wbudowaną lampą),
c) ściemniacze do lamp żarowych.
Elektroluminescencyjne źródła światła (LED) ze zintegrowanym w obudowie lampy
układem sterująco-zasilającym, według definicji normy PN-EN 61000-3-2:2014-10
[68], należy zakwalifikować do odbiorników klasy C. Autorzy normy jednak dzielą
urządzenia oświetleniowe na dwie grupy, w których obowiązują różne poziomy
dopuszczalne wyższych harmonicznych prądu. Jako kryterium tego podziału ustalono
wejściową moc czynną urządzeń. Do jednej grupy należą odbiorniki, których moc
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przekracza 25 W, natomiast do drugiej odbiorniki o mocy do 25 W włącznie. Ustalenie
mocy czynnej odbywa się na podstawie pomiaru. Jeżeli zmierzona moc mieści się
w granicach od 90% do 110% mocy znamionowej urządzenia należy wybrać moc
deklarowaną przez producenta. Jeżeli natomiast wartość z pomiaru wykracza poza
podane granice, bierze się pod uwagę moc zmierzoną.
Urządzenia oświetleniowe o mocy czynnej przekraczającej 25 W. Poziomy
dopuszczalne harmonicznych prądu dla tej grupy zostały określone jako wartości
względne skutecznej wartości danej harmonicznej prądu odniesionej do wartości
skutecznej składowej podstawowej prądu wejściowego odbiornika. Wartości te podano
w tabeli 5.5. Poza parzystą drugą harmoniczną za istotne uznano również wszystkie
nieparzyste harmoniczne aż do rzędu h = 39. W odróżnieniu od normy PN-EN 50160,
w której podano dopuszczalną wartość współczynnika odkształceń THD dla napięcia,
w normie [68] jej autorzy nie podali informacji o wskaźniku THD dla prądu.
Tabela 5.5. Dopuszczalne wartości harmonicznych prądu dla urządzeń oświetleniowych (klasa C)
o wejściowej mocy czynnej powyżej 25 W (według normy [68])

Rząd
harmonicznych
h

Dopuszczalny prąd harmonicznej
wyrażony w procentach
składowej podstawowej
Ih [%]

2

2

3

30·PF*

5

10

7

7

9

5

11, 13, …, 39

3

*

PF – całkowity współczynnik mocy odbiornika

Urządzenia oświetleniowe o mocy czynnej mniejszej lub równej 25 W. Dla tej
grupy odbiorników, sklasyfikowanych według normy [68] w klasie C, przedstawiono
dwa zbiory wymagań. Jednak wyraźnie zaznaczono, że wystarczy spełnić tylko jedno
z nich (dowolne i jednocześnie korzystniejsze), by spełnić wymagania normy:
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a) Poszczególne prądy harmoniczne odbiorników, przeliczone na jeden wat wejściowej
mocy czynnej, nie powinny przekraczać poziomów dopuszczalnych przedstawionych
w tabeli 5.6. Znaczącą różnicą w porównaniu z wartościami dopuszczalnymi
dla urządzeń o mocach wyższych od 25 W jest odniesienie prądów harmonicznych
względem mocy czynnej (wcześniej było odniesienie do składowej podstawowej).
Tabela 5.6. Dopuszczalne wartości harmonicznych prądu dla urządzeń oświetleniowych (klasa C)
o wejściowej mocy czynnej mniejszej lub równej 25 W (według normy [68])

Rząd
harmonicznych
h

Dopuszczalny prąd harmonicznej
przeliczony na jeden wat wejściowej
mocy czynnej odbiornika
Ih [mA/W]

3

3,4

5

1,9

7

1,0

9

0,5

11

0,35

13, 15, …, 39

3,85/h

b) Prądy trzeciej i piątej harmonicznej, wyrażone w procentach składowej podstawowej
prądu odbiornika, nie powinny przekroczyć odpowiednio 86% i 61%, a jednocześnie
kształt przebiegu czasowego prądu powinien spełniać określone parametry. Wartość
progowa na poziomie 5% amplitudy prądu podczas narastania powinna być
osiągnięta przed lub przy 60° przesunięcia względem sygnału napięcia zasilającego,
a 100% amplitudy przed lub przy 65°, natomiast próg 5% podczas opadania sygnału
prądowego powinien zostać osiągnięty przy lub po 90° (rys. 5.1).
Poziomy dopuszczalne wyższych harmonicznych prądu odbiornika podane w normie
PN-EN 61000-3-2:2014-10 [68] określone są dla ustalonego stanu pracy. Stan ustalony
oznacza, że odbiornik jest zasilany ze stabilnego źródła zasilania oraz minął czas
rozruchu urządzenia i zostały osiągnięte znamionowe parametry pracy. Jeżeli natomiast
urządzenie badane znajduje się jeszcze w czasie przejściowym (nieustalonym),
dopuszczalne jest zwiększenie o 50% poziomów harmonicznych podanych w tabelach
5.5 oraz 5.6. Jednak przyjęte w pomiarach wyższe poziomy nie mogą być brane pod
uwagę dłużej niż 10% dowolnego czasu obserwacji trwającego minimum 2,5 minuty.
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Rys. 5.1. Wymagane parametry przebiegu czasowego prądu dla urządzeń klasy C,
Ip(abs) jest największą wartością bezwzględną z Ip+ i Ip– (według normy [68])

Zastosowanie wyżej omówionych norm (w których określono dopuszczalne poziomy
wyższych harmonicznych napięcia [66, 67] lub prądu [68]) wymaga również
dostosowania się do kilku innych (tzw. norm powołanych), które chociażby określają
warunki oraz metody przeprowadzania pomiarów czy dokładnie precyzują typ urządzeń
pomiarowych. Są to przede wszystkim takie normy jak:
A) PN-EN 61000-4-7:2007 [69] – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część
4-7: Metody badań i pomiarów. Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów
harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci
zasilających i przyłączonych do nich urządzeń.
B) PN-EN 61000-4-13:2007 [70] – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 4-13: Metody badań i pomiarów. Harmoniczne i interharmoniczne wraz
z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego. Badania
odporności na zaburzenia małej częstotliwości.
C) PN-EN 61000-4-30:2007 [71] – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii.
D) PN-EN 62586-1:2014-08 [72] – Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach
zasilających. Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI).
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Wytyczne norm odnoszących się do prawidłowego wykonywania pomiarów
wyższych harmonicznych napięcia oraz prądu elektrycznego zostaną uwzględnione
w rozdziale dotyczącym metodologii badań.
W Polsce wprowadzono wiele norm i rozporządzeń traktujących o jakości energii
elektrycznej. Dodatkowo, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, Polska jest
zobowiązana dostosować swoje prawo do prawa unijnego. Mnogość aktów prawnych,
różniących się niekiedy tylko w niewielkim stopniu, może prowadzić do pewnych
nieścisłości i problemów z interpretacją postawionych w nich wymagań. Niekiedy
problemem może też być zbyt ogólnikowy charakter rozporządzeń i norm.
Aktualnie w kwestii poziomów odkształceń sygnału czasowego napięcia i prądu
obligatoryjne są tylko akty prawne dotyczące wyższych harmonicznych napięcia.
Z kolei normy określające dopuszczalne poziomy wyższych harmonicznych prądu są
nieobligatoryjne i jak do tej pory nie wprowadzono bazującego na nich obligatoryjnego
rozporządzenia. Wprowadzenie takiego dokumentu jest w Polsce konieczne, ponieważ
zdecydowana większość stosowanych urządzeń pobierających energię elektryczną
to odbiorniki nieliniowe, które powodują odkształcenia prądów, a te następnie wpływają
na odkształcenia napięcia. Powstające harmoniczne napięcia i prądu niekorzystnie
wpływają na sieć zasilającą i inne odbiorniki podłączone do tej sieci [28, 29, 45, 90].
Problem zapewnienia wysokiej jakości zasilania urządzeń elektrycznych już kilka lat
temu stał się bardzo ważny, jednakże z biegiem kolejnych lat nabierze jeszcze
większego znaczenia. Potrzebne jest więc wprowadzenie uregulowań prawnych
określających dozwolone poziomy wyższych harmonicznych prądu (jak ma to miejsce
na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki [11, 31]), których bezwzględnie
powinno się przestrzegać, dla zachowania wysokiej jakości energii elektrycznej.
Również bardzo ważne jest prowadzenie badań mających na celu zmniejszenie
odkształceń prądów wprowadzanych przez odbiorniki nieliniowe, zwłaszcza przez
te o niewielkich mocach, ale rozproszone w całej sieci zasilającej. Takimi odbiornikami
są na przykład elektroluminescencyjne źródła światła. Pozornie jedna lampa LED
(pobierająca nawet mocno odkształcony prąd rzędu miliamperów) nie jest wielkim
zagrożeniem, ale już ich duża liczba (na przykład w sieci zasilającej osiedla
mieszkaniowego czy dużego budynku o charakterze biurowym) może wywoływać
skutki podobne do nieliniowych odbiorów przemysłowych o dużych mocach [89].
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Rozdział 6. Stanowisko pomiarowe do badań parametrów
elektrycznych zasilaczy źródeł światła LED
6.1. Budowa i zasada działania stanowiska
Dla potrzeb realizacji badań do niniejszej rozprawy doktorskiej zaprojektowane oraz
skonstruowane zostało specjalne stanowisko pomiarowe. Umożliwia ono prowadzenie
badań parametrów jakości energii elektrycznej w instalacji zasilającej obwody
oświetleniowe z kompaktowymi lampami LED. Obwód elektryczny stanowiska
badawczego ma stanowić odwzorowanie instalacji oświetleniowej domu mieszkalnego
jednokondygnacyjnego. Projekt części elektrycznej stanowiska badawczego wykonano
w środowisku AutoCad Electrical. Schemat połączeń elektrycznych głównej części
projektowanego stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 6.1.

Rys. 6.1. Schemat obwodu elektrycznego głównej części stanowiska badawczego
(wyjaśnienie oznaczeń w tekście)
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Na schemacie tym można wyodrębnić pięć głównych elementów:
a)

linia zasilająca z wyłącznikiem głównym (LZ),

b) przyłącze aparatury pomiarowej (tablica zaciskowa) (AP),
c)

obwody sterowania instalacją oświetleniową wraz z przekaźnikami (OS),

d) obwody kontroli załączenia oświetlenia poszczególnych pomieszczeń (OK),
e)

przyłącza kolejnych obwodów oświetlenia pomieszczeń (PO).
Na podstawie projektu obwodu elektrycznego wykonano zabudowę stanowiska,

która została przymocowana do mobilnego stelaża. Widok stanowiska badawczego
przedstawiono na rys. 6.2.

Rys. 6.2. Widok głównej części stanowiska badawczego od frontu oraz strony tylnej

Na płycie frontowej umieszczono przykładowy rzut jednokondygnacyjnego budynku
mieszkalnego, a na nim w sposób symboliczny rozmieszczono elementy instalacji
oświetleniowej, tj. włączniki oraz źródła światła (rys. 6.3). Każdy z włączników służy
do załączania jednego z dziesięciu obwodów oświetleniowych w poszczególnych
pomieszczeniach. Załączenie danego obwodu sygnalizowane jest lampką kontrolną
na planie budynku.
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Rys. 6.3. Rzut jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego z zaznaczeniem
umiejscowienia włączników (zielone punkty) oraz źródeł światła (żółte punkty)

W dolnej części frontu stanowiska badawczego umieszczono tablicę zaciskową
umożliwiającą podłączenie aparatury pomiarowej (np. analizatora jakości energii,
oscyloskopu, multimetrów). Przygotowane zostało także miejsce na włączenie w obwód
zasilający instalacji oświetleniowej urządzeń do korekcji parametrów jakości energii
elektrycznej. Przy tablicy zaciskowej umieszczono również główny włącznik zasilania
stanowiska badawczego. Widok tablicy zaciskowej przedstawiono na rys. 6.4.

Rys. 6.4. Rozmieszczenie złącz tablicy zaciskowej w dolnej części frontu stanowiska badawczego

Na tylnej płycie stanowiska badawczego umieszczono wtyk do podłączenia
przewodu zasilającego (230 V, 50 Hz), a także gniazda (jedno na każdy obwód
oświetleniowy) do podłączenia źródeł światła LED, będących odpowiednikiem
oświetlenia poszczególnych pomieszczeń budynku. Każde gniazdo zostało oznaczone
oraz opisane odpowiednio do reprezentowanego obwodu oświetleniowego. Widok
tylnej ściany stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 6.5.
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Rys. 6.5. Widok tylnej płyty stanowiska badawczego wraz z opisem poszczególnych gniazd

Oprócz części głównej stanowiska badawczego zaprojektowano i skonstruowano
również pięć dodatkowych paneli, przeznaczonych do zamontowania kompaktowych
lamp LED. Schematy połączeń elektrycznych dodatkowych elementów stanowiska
badawczego (paneli do lamp LED) przedstawiono na rys. 6.6.

Rys. 6.6. Schematy obwodów elektrycznych paneli służących do podłączenia kompaktowych lamp LED:
a) panele na lampy z trzonkiem E27 lub E14, b) panele na lampy z trzonkiem GU10
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Dwa panele przystosowano do podłączenia do 30 źródeł światła zbudowanych
na trzonku GU10. W kolejnych dwóch panelach znajduje się miejsce na nawet 20 lamp
z trzonkiem E27. W piątym panelu można umieścić do 20 lamp LED z gwintem E14.
W każdy panel wbudowanych jest 10 przełączników, pozwalających dostosować liczbę
włączanych źródeł światła. Jeden przełącznik przypada na każde dwie (gwint E14
i E27) lub trzy (trzonek GU10) lampy. W przypadku zamontowania identycznych
źródeł światła we wszystkich gniazdach danego panelu możliwa jest regulacja mocy
zamontowanego oświetlenia skokowo co 10%.
Stanowisko pomiarowe pozwala na jednoczesne badania nawet dziesięciu obwodów
oświetleniowych. Dzięki panelom możliwe jest dobieranie dowolnej liczby (a więc
także mocy) źródeł światła LED, co pozwala stworzyć różne konfiguracje połączeń.
W ten sposób można odwzorować rzeczywistą instalację oświetleniową budynku
mieszkalnego. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu gniazd elektrycznych typu E w punkcie
przyłączenia kolejnych obwodów oświetleniowych, do stanowiska można także
podłączyć wszelkie oświetlenie LED zasilane napięciem sieciowym (230 V, 50 Hz),
które posiada stosowane w Polsce wtyczki typu CEE 7/7 (a także 7/16 lub 7/17). Takie
rozwiązanie daje jeszcze większe możliwości badawcze lamp LED.
Odpowiednie rozmieszczenie złącz pomiarowych na tablicy zaciskowej ułatwia
wprowadzenie do obwodu instalacji oświetleniowej innych urządzeń, na przykład
takich, które mogą służyć do poprawy parametrów jakości energii. Rozwiązanie to daje
kolejne możliwości prowadzenia badań nad różnego typu układami korekcji wyższych
harmonicznych prądu. Natomiast powielenie złączy pomiarowych pozwala w jednym
czasie rejestrować pomiary przed i za urządzeniem do korekcji harmonicznych.
Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów należy odpowiednio skonfigurować
stanowisko badawcze. Na początek konieczne jest zasilenie stanowiska. W dalszej
kolejności należy podłączyć obciążenie składające się z badanych lamp LED. Jeśli są to
źródła z trzonkami E14, E27 lub GU10, należy je zamontować w specjalnie
skonstruowanych do tego celu panelach. Po wybraniu obwodu do symulacji należy
wpiąć panel w odpowiednie gniazdo. Następnie należy podłączyć aparaturę pomiarową
we właściwe zaciski przyłączeniowe tablicy zaciskowej. Niewykorzystane zaciski
pomiarowe trzeba połączyć w taki sposób, aby istniała zamknięta droga dla przepływu
prądu do badanych źródeł światła. Po wykonaniu prac przygotowawczych można
włączyć zasilanie za pomocą włącznika głównego.
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Tuż przed wykonaniem pomiarów należy załączyć wybrany do badań obwód
instalacji oświetleniowej za pomocą odpowiedniego przycisku, znajdującego się na
planie budynku mieszkalnego. Powoduje to przepływ prądu przez cewkę przekaźnika
i w konsekwencji zamknięcie dwóch styków przekaźnika. Pierwszy styk zamyka obwód
sygnalizujący włączenie oświetlenia w danym pomieszczeniu. W wybranym
pomieszczeniu na planie włączone zostają lampki sygnalizacyjne. Jednocześnie drugi
styk przekaźnika zamyka główny obwód, powodując zasilenie panelu z badanymi
lampami LED. Możliwe jest już rozpoczęcie pomiarów parametrów jakości energii
elektrycznej instalacji oświetleniowej ze źródłami LED.
Za pomocą przełączników umieszczonych na panelach można dokonywać regulacji
obciążenia (doboru liczby załączonych lamp). Jednocześnie do stanowiska można
podłączyć kolejne obwody oświetleniowe i badać wypadkowe parametry jakości energii
elektrycznej dla kilku typów oświetlenia elektroluminescencyjnego. Na rys. 6.7
przedstawiono

przykładową

konfigurację

stanowiska

pomiarowego

w trakcie

przeprowadzania badań. Załączone są obwody oświetleniowe salonu oraz łazienki.
Dla takiego ustawienia rejestrowane są wyższe harmoniczne natężenia prądu, wartość
skuteczna prądu oraz moce czynna, bierna i pozorna. Źródła światła LED zostały
zamontowane w panelach umieszczonych za stanowiskiem głównym (na rys. 6.7
widoczne są tylko fragmenty paneli).

Rys. 6.7. Przykładowy widok stanowiska w trakcie wykonywania pomiarów
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6.2. Aparatura pomiarowa
Podczas przeprowadzania badań niezbędnych do realizacji niniejszej pracy
doktorskiej zastosowano analizator jakości energii FLUKE 434/PWR serii I wraz
z cęgami prądowymi FLUKE i5s, pozwalającymi mierzyć prądy o wartości skutecznej
poniżej 5 A. Urządzenie pozwala na zmierzenie wszelkich parametrów jakości energii
elektrycznej opisanych w normie PN-EN 50160 [66]. Algorytmy rejestracji pomiarów
wielkości elektrycznych przez cyfrowy przetwornik w analizatorze jakości energii
zgodne są z normą PN-EN 61000-4-30 [71], z kolei proces pomiaru harmonicznych
przeprowadzany jest w zgodności z normą PN-EN 61000-4-7 [69]. Wyniki pomiarów
mogą być na bieżąco porównywane z dopuszczalnymi wartości wynikającymi z normy
PN-EN 50160 [66], które są wprowadzone do pamięci urządzenia.
Analizator FLUKE 434/PWR może pracować do 7 godzin przy zasilaniu bateryjnym,
co zapewnia odseparowanie urządzenia od zakłóceń mogących pochodzić z instalacji
zasilającej, zwłaszcza w przypadku, gdy pomiary przeprowadzane są dla tej instalacji.
Wszystkie rejestrowane pomiary mogą być zapisywane do pamięci miernika,
a następnie po połączeniu przez port USB przesłane na komputer. Możliwa jest również
bezpośrednia współpraca urządzenia z komputerem oraz analizowanie lub zapisywanie
pomiarów w trybie online [32].
Spośród szerokiego zakresu możliwości pomiarowych, jakie daje analizator jakości
energii FLUKE 434/PWR, w badaniach zrealizowanych na potrzeby niniejszej
rozprawy doktorskiej mierzono takie wielkości elektryczne jak [32]:
a)

napięcie skuteczne Urms oraz natężenie prądu skuteczne Irms,

b) częstotliwość napięcia zasilającego f,
c)

przesunięcie φ fazowe między sygnałami napięcia i prądu,

d) moc czynną P, bierną Q i pozorną S,
e)

współczynnik mocy cos φ (dla pierwszej harmonicznej),

f)

współczynnik mocy PF (łącznie z wyższymi harmonicznymi),

g) poszczególne harmoniczne napięcia oraz prądu od h1 do h40,
h) współczynnik zawartości wyższych harmonicznych napięcia THDU,
i)

współczynnik zawartości wyższych harmonicznych prądu THDI.
Zakresy pomiarowe, rozdzielczości oraz dokładności pomiaru badanych wielkości

elektrycznych zestawiono w tabeli 6.1.
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Tabela 6.1. Dokładność pomiaru wielkości elektrycznych analizatorem FLUKE 434/PWR [32]

Wielkość
mierzona

Zakres pomiaru

Rozdzielczość

Dokładność

Urms

1…1000 V

0,1 V

± 0,5%

Irms (z cęgami i5s)

0…5 A

1 mA

± 2% + 10 mA

f

42,5…57,5 Hz

0,01 Hz

± 0,01 Hz

φ

0…360°

1°

± 1,5°

P, Q, S

1…5000 W/var/VA

0,1 W/var/VA

± 1,5% + 1 W/var/VA

cos φ, PF

0…1

0,01

±0,03

0…100%

0,1%

±0,1% + n×0,1%

0…1000 V

0,1 V

±5% + 0,2 V

0…5 A

1 mA

±5% + 5 mA

0…100%

0,1%

±2,5%

h1…h40
THD

Stanowisko badawcze wykonano jako odbiornik jednofazowy (z wydzielonym
przewodem ochronnym) ze źródłami światła LED o maksymalnej mocy czynnej nie
przekraczającej 1 kW. W związku z tym w ustawieniach analizatora jako badaną
instalację elektryczną wybrano układ jednofazowy trójprzewodowy (czyli L – przewód
fazowy, N – przewód neutralny, PE – przewód ochronny). Ze względu na niewielki
prąd, jakim może być obciążone stanowisko badawcze, dla analizatora dobrano cęgi
prądowe Fluke i5s (pomiary wartości skutecznej natężenia prądu do 5 A) oraz dokonano
odpowiednich ustawień w przyrządzie pomiarowym (rys. 6.8).

Rys. 6.8. Ekran wyboru cęgów prądowych oraz rodzaju badanej instalacji w analizatorze FLUKE 434
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Po skonfigurowaniu ustawienia badanej instalacji elektrycznej na ekranie analizatora
jakości energii FLUKE 434/PWR zostaje również zilustrowany sposób prawidłowego
podłączenia sond napięciowych oraz cęgów prądowych (rys. 6.9).

Rys. 6.9. Ekran sposobu podłączenia sond napięciowych oraz prądowych w analizatorze FLUKE 434

Podczas wstępnych badań z analizatorem jakości energii przeprowadzono pomiary
zmian parametrów elektrycznych instalacji zasilającej w laboratorium. Analizę
wykonano z cyklu dobowym obejmującym jeden dzień roboczy – wtorek. Zakres zmian
napięcia zasilania wahał się w granicach 225,7 ÷ 235,3 V, natomiast współczynnik
zawartości wyższych harmonicznych napięcia THDU zmieniał się w zakresie od około
1,2% do 2,5%. Takie warunki zasilania nie zapewniały obiektywnych i powtarzalnych
wyników badań parametrów jakości energii elektrycznej obwodów oświetleniowych
zawierających elektroluminescencyjne źródła światła.
Dla uzyskania jak najbardziej niezakłóconych wyników badań zdecydowano, żeby
wszystkie

pomiary

zrealizować

przy

stanowisku

badawczym,

które

będzie

odseparowane od instalacji zasilającej laboratorium. W związku z powyższym, jako
źródło zasilania zastosowano zasilacz UPS marki EVER PowerLine RT1000 (VFI –
online) o mocy 1 kVA, który jest w stanie dostarczyć stabilny sygnał sinusoidalny
o parametrach instalacji elektrycznej niskiego napięcia (czyli o wartości skutecznej
napięcia wynoszącej 230 V oraz częstotliwości równej 50 Hz) [83].
Przeprowadzenie dobowej analizy parametrów elektrycznych nieobciążonego
zasilacza UPS wykazało stabilność zasilania: wartość skuteczna napięcia zasilającego
wynosiła 231 V, natomiast współczynnik THDU oscylował około 0,5 ÷ 0,6%.
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6.3. Metodologia przeprowadzania badań
Przedmiotem badań są układy sterująco-zasilające kompaktowych lamp LED,
będących zamiennikami żarowych źródeł światła, wykonywanych na trzonkach E27,
E14 oraz GU10. W tego typu źródłach światła układy driverów są zintegrowane
z modułem LED w jednej oprawie. Decydujący wpływ na stopień odkształcenia
przebiegu prądu kompaktowej lampy z diodami świecącymi ma układ drivera, a wpływ
samych modułów LED jest pomijalny.
Dlatego też badania parametrów elektrycznych określających jakość energii
elektrycznej przeprowadzono na kompletnym odbiorniku (zasilacz z modułem LED).
Dzięki zastosowaniu specjalnie skonstruowanego stanowiska pomiarowego do badań
elektroluminescencyjnych źródeł światła możliwe było odwzorowanie warunków oraz
pracy rzeczywistych obwodów oświetleniowych. Zasilacz UPS oraz analizator jakości
energii włączono w odpowiednio przygotowane zaciski (stanowiące przyłącze instalacji
oświetleniowej) zgodnie z instrukcjami z rys. 6.10.

Rys. 6.10. Schemat poglądowy podłączenia zasilacza UPS EVER PowerLine RT1000
oraz analizatora jakości energii FLUKE 434/PWR do stanowiska badawczego
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Do przeprowadzenia badań losowo wybrano dziesięć rodzajów lamp LED. Wyboru
dokonano z dwóch głównych powodów. Po pierwsze ma to na celu sprawdzenie
diodowych źródeł światła jako całej grupy danego typu oświetlenia i wytypowanie cech
wspólnych dla tej grupy. Drugi powód to rozpoznanie elektroluminescencyjnych źródeł
światła, które pozwoli określić, jakie elementy najbardziej wpływają na pogorszenie
parametrów jakości energii elektrycznej. Wybrane źródła światła różnią się między sobą
pod wieloma względami. Między innymi są to:
a)

drivery z różnymi przetwornicami DC-DC o topologiach buck lub boost,

b) moduły LED z diodami DIP, SMD, COB, High Power lub COG,
c)

obudowa lampy na trzonkach E27, E14 lub GU10, co także wiąże się z różną
powierzchnią dedykowaną dla układu drivera,

d) duży rozrzut cen zastosowanych lamp LED,
e)

duże zróżnicowanie producentów oświetlenia elektroluminescencyjnego.
Po przeanalizowaniu zapisów norm [66, 68, 69, 71] dotyczących sposobu

przeprowadzania pomiarów parametrów jakości energii, a także możliwości czasowych
pracy na zasilaniu bateryjnym analizatora FLUKE 434 oraz zasilacza UPS ustalono czas
prowadzenia rejestracji wynoszący 30 minut. Ponieważ badane urządzenia (lampy
LED), po krótkim czasie od uruchomienia pracują stabilnie ze stałą w czasie mocą,
wybrana długość cyklu pomiarowego jest wystarczająca, by obiektywnie określić dla
nich wartości parametrów jakości energii. Na około 15 minut przed rozpoczęciem
rejestracji pomiarów uruchomiono stanowisko wraz z badanymi źródłami światła oraz
zasilacz UPS i analizator jakości energii. Jest to wystarczający czas, aby wszystkie
stosowane w trakcie badań urządzenia (zasilacz, analizator oraz lampy LED), osiągnęły
pełną zdolność do stabilnej pracy. Zasilanie sieciowe odłączono od zasilacza UPS oraz
analizatora jakości energii tuż przed rozpoczęciem rejestracji pomiarów.
W celu wyeliminowania błędów mogących wynikać z chwilowej niestabilności
jednego z elementów złożonego układu badawczego (np. wahania parametrów zasilacza
UPS, niepewne łączenia w tablicy zaciskowej stanowiska czy błędy w działaniu
przetwornika cyfrowego w aparaturze pomiarowej), procedura pomiarowa dla każdej
lampy LED została powtórzona wielokrotnie. Za każdym razem wykonano 11 serii
pomiarowych. W ten sposób wykluczono przypadkowość wyników badań będących
następstwem tylko jednej serii pomiarowej. Zwielokrotnienie pomiarów pozwoliło
również na późniejsze przeprowadzenie obróbki statystycznej z prowadzonych badań.
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Rozdział 7. Badania wpływu układów zasilania diodowych
źródeł światła na parametry energii elektrycznej
7.1. Badania kompaktowych lamp LED w obudowie z gwintem E27
7.1.1. Lampa o mocy 12 W z diodą typu COB
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.1), odczytane
z jego noty katalogowej [74], zestawiono w tabeli 7.1, natomiast w tabeli 7.2
zaprezentowano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie z badaną lampą LED.
Tabela 7.1. Parametry badanego źródła światła (LED COB 12W E27) [74]

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Częstotliwość napięcia zasilania

12 W
100 ÷ 240 V
50/60 Hz

Topologia pracy przetwornicy DC-DC

buck

Typ diody LED

COB

Liczba diod LED

1

Strumień świetlny

1000 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

2800 K (ciepła)
E27

Rys. 7.1. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED COB 12W E27)
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Tabela 7.2. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą LED COB 12W E27

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,8 V

Amplituda napięcia zasilania Um

318,5 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,38

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,02 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

98 mA

Amplituda natężenia prądu Im

443 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

4,52

Moc czynna P

10,8 W

Moc bierna Q

3,5 var

Moc pozorna S

11,2 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,95

Współczynnik mocy PF

0,47
Pojemnościowy

Charakter odbiornika

Badany zasilacz zintegrowany w źródle światła LED jest układem niskobudżetowym
bez zaawansowanych rozwiązań tłumiących propagację wyższych harmonicznych
prądu czy korygujących współczynnik mocy. Świadczy o tym chociażby wysoka
wartość współczynnika szczytu sygnału prądu CFI = 4,52 (dla sinusoidy byłoby to 1,41)
oraz wartość współczynnika mocy PF, która jest dużo niższa od 1 i wynosi 0,47. Układ
drivera generuje wyższe harmoniczne prądu o wartościach znacznie przekraczających
poziomy dopuszczalne określone w normie [68], co przekłada się również na bardzo
wysoką wartość wskaźnika THDI, który osiąga aż 148,2%. W wykresie spektralnym
harmonicznych prądu dominują nieparzyste harmoniczne, które nawet jeszcze do 25
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rzędu przekraczają wartość 1 mA na każdy wat mocy czynnej lampy LED (rys. 7.2).
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Rys. 7.2. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED COB 12W E27
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Wyższe harmoniczne w napięciu generowanym przez zasilacz UPS (rys. 7.3), które
są następstwem odkształcenia prądu pobieranego przez lampę LED, utrzymują się na

Wartość harmonicznej względem
harmonicznej podstawowej [%]

akceptowalnym poziomie. Natomiast współczynnik THDU osiąga wartość 0,9%.
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Rys. 7.3. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED COB 12W E27

Parametry jakości energii elektrycznej w instalacji zasilającej badaną kompaktową
lampę LED (ze zintegrowanym układem zasilacza) mogą ulec pogorszeniu, gdy
jednocześnie zastosowanych zostanie wiele tego typu źródeł światła. W oscylogramie
przedstawionym na rys. 7.4 wyraźnie widoczny jest impulsowy (silnie odkształcony od
sinusoidy) kształt przebiegu czasowego prądu, co zresztą jest potwierdzeniem obecności
wysokich wartości wyższych harmonicznych w prądzie (wskaźnik THDI jest równy
148,2%). Współczynnik mocy cos φ osiąga wysoką wartość 0,95 i gdyby nie bardzo
wysokie wartości składowej h3 oraz h5 (odpowiednio 86,8% oraz 64,2%), to badana
lampa LED wykazywałaby zgodność z wymaganiami normy [68].

Rys. 7.4. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED COB 12W E27
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7.1.2. Lampa o mocy 10 W z diodami typu SMD3030
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.5), odczytane
z jego noty katalogowej [73], zestawiono w tabeli 7.3.
Tabela 7.3. Parametry badanego źródła światła (LED SMD3030 10W E27) [73]

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Częstotliwość napięcia zasilania
Topologia pracy przetwornicy DC-DC
Typ diody LED

10 W
220 ÷ 240 V
50/60 Hz
boost
SMD3030

Liczba diod LED

13

Strumień świetlny

810 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

2700 K (ciepła)
E27

Rys. 7.5. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED SMD3030 10W E27)

W tabeli 7.4 zestawiono parametry elektryczne obwodu z elektroluminescencyjnym
źródłem światła o mocy 10 W z diodami typu SMD3030, zarejestrowane za pomocą
analizatora jakości energii elektrycznej Fluke 434/PWR.
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Tabela 7.4. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą LED SMD3030 10W E27

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

231,0 V

Amplituda napięcia zasilania Um

324,8 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,41

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,03 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

47 mA

Amplituda natężenia prądu Im

82 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

1,74

Moc czynna P

10,5 W

Moc bierna Q

3,7 var

Moc pozorna S

11,1 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,94

Współczynnik mocy PF

0,91
pojemnościowy

Charakter odbiornika

Parametry elektryczne układu zasilacza zintegrowanego w badanej lampie LED
świadczą o jego wysokiej klasie. Współczynnik szczytu przebiegu czasowego prądu
CFI = 1,74 jest zbliżony do współczynnika szczytu sygnału sinusoidalnego (1,41), co
oznacza niską (w porównaniu z innymi elektroluminescencyjnymi źródłami światła)
zawartość wyższych harmonicznych w przebiegu prądu (rys. 7.6). Ponadto uzyskano
również wysokie i wyrównane wartości współczynników mocy (cos φ = 0,94
i PF = 0,91), chociaż zużycie mocy biernej pojemnościowej w stosunku do mocy
czynnej nadal jest dość wysokie. W driverze został więc zastosowany filtr tłumiący
wyższe harmoniczne prądu (układ korekcji PFC). Dzięki takiemu zabiegowi badane
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na jeden wat [mA/W]

źródło światła spełnia wszelkie wymagania normy [68].
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Rys. 7.6. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED SMD3030 10W E27
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Odkształcenia prądu badanego źródła światła LED nie wpływają na odkształcenia
sygnału napięcia generowanego przez zasilacz UPS. Potwierdzeniem są uzyskane
w pomiarach niskie wartości poszczególnych harmonicznych napięcia (rys. 7.7) oraz
wartość współczynnika THDU, który wyniósł 0,6%.
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Rys. 7.7. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED SMD3030 10W E27

Wykonanie drivera lampy LED na przetwornicy typu boost pozwoliło na uzyskanie
dużo mniejszych odkształceń prądu niż ma to miejsce w przypadku przetwornic
obniżających napięcie. Świadczy o tym chociażby niska (jak na kompaktowe lampy
LED) wartość współczynnika THDI = 24,5%. Na rys. 7.8 przedstawiono kształt
i przesunięcie przebiegu czasowego prądu w odniesieniu do sygnału napięcia
zasilającego. Przebieg prądu nadal nie jest sinusoidalny, ale już nie wygląda jak sygnał
impulsowy. Mimo wszystko wyniki pomiarów wskazują na to, że badana lampa LED
może w dalszym ciągu stwarzać zagrożenie dla tej instalacji oraz innych odbiorników.

Rys. 7.8. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED SMD3030 10W E27
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7.1.3. Lampa o mocy 9,5 W z diodami typu SMD5630
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.9), odczytane
z jego noty katalogowej [82], zestawiono w tabeli 7.5.
Tabela 7.5. Parametry badanego źródła światła (LED SMD5630 9,5W E27) [82]

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Częstotliwość napięcia zasilania
Topologia pracy przetwornicy DC-DC
Typ diody LED

9,5 W
220 ÷ 240 V
50/60 Hz
boost
SMD5630

Liczba diod LED

32

Strumień świetlny

806 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

2700 K (ciepła)
E27

Rys. 7.9. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED SMD5630 9,5W E27)

W tabeli 7.6 zestawiono parametry elektryczne obwodu z elektroluminescencyjnym
źródłem światła o mocy 9,5 W z diodami typu SMD5630, zarejestrowane za pomocą
analizatora jakości energii elektrycznej.
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Tabela 7.6. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą LED SMD5630 9,5W E27

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

231,5 V

Amplituda napięcia zasilania Um

325,5 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,41

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,03 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

43 mA

Amplituda natężenia prądu Im

87 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

2,03

Moc czynna P

9,5 W

Moc bierna Q

3,7 var

Moc pozorna S

10,2 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,93

Współczynnik mocy PF

0,88
pojemnościowy

Charakter odbiornika

Parametry elektryczne układu zasilacza zintegrowanego w badanej lampie LED
świadczą o jego dobrej jakości. Współczynnik szczytu przebiegu czasowego prądu
CFI = 2,03 odbiega od współczynnika szczytu sygnału sinusoidalnego, co oznacza
obecność wyższych harmonicznych w przebiegu czasowym prądu (rys. 7.10).
Współczynnik zawartości harmonicznych prądu THDI osiąga poziom 51,4%. Mimo to
badane źródło światła spełnia wszelkie wymagania normy [68]. W układ drivera
wbudowany został układ korekcji PFC (tłumiący również propagację wyższych
harmonicznych prądu). Pozwoliło to uzyskać wysokie (bliskie 1) i wyrównane wartości
współczynników mocy (cos φ = 0,93 i PF = 0,88), chociaż moc bierna pojemnościowa
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(Q = 3,7 var) jest wciąż wysoka, w odniesieniu do mocy czynnej (P = 9,5 W).
h3 = 44,8%

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

h5 = 22,2%

THDi = 51,4%
Pomiary
PN-EN 61000-3-2

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Rząd harmonicznej prądu [-]
Rys. 7.10. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED SMD5630 9,5W E27
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Na rys. 7.11 przedstawiono wykres widmowy wyższych harmonicznych napięcia
zasilania lampy LED, uzyskanego z zasilacza UPS. Odpowiadający tym harmonicznym
współczynnik THDU osiągnął wartość 0,7%. Odkształcenia prądu pobieranego przez
źródło światła w niewielkim stopniu wpłynęły na odkształcenia napięcia źródłowego.
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Rys. 7.11. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED SMD5630 9,5W E27

Wykonanie drivera lampy LED na przetwornicy typu boost pozwoliło na uzyskanie
dużo mniejszych odkształceń prądu niż ma to miejsce w przypadku przetwornic
obniżających napięcie. Świadczy o tym chociażby wartość współczynnika udziału
wyższych harmonicznych w sygnale prądu (THDI = 51,4%). Na rys. 7.12 przedstawiono
kształt i przesunięcie przebiegu czasowego prądu w odniesieniu do sygnału napięcia
zasilającego. Mimo tego, że nie jest to sygnał impulsowy, to nadal znacznie odbiega od
sygnału sinusoidalnego. Wyniki pomiarów wskazują na to, że badana lampa LED może
w dalszym ciągu stwarzać zagrożenie dla tej instalacji oraz innych odbiorników.

Rys. 7.12. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED SMD5630 9,5W E27
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7.1.4. Lampa o mocy 8 W z diodami typu COG
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.13), odczytane
z jego noty katalogowej [80], zestawiono w tabeli 7.7.
Tabela 7.7. Parametry badanego źródła światła (LED COG 8W E27) [80]

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Częstotliwość napięcia zasilania
Topologia pracy przetwornicy DC-DC
Typ diody LED

8W
220 ÷ 240 V
50/60 Hz
buck
COG (filament)

Liczba diod LED

8

Strumień świetlny

1055 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

4000 K (neutralna)
E27

Rys. 7.13. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED COG 8W E27)

W tabeli 7.8 zestawiono parametry elektryczne obwodu z elektroluminescencyjnym
źródłem światła o mocy 8 W z diodami typu COG, zarejestrowane za pomocą
analizatora jakości energii elektrycznej.
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Tabela 7.8. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą LED COG 8W E27

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,7 V

Amplituda napięcia zasilania Um

321,1 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU
Częstotliwość napięcia zasilania f

1,39
49,98 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

57 mA

Amplituda natężenia prądu Im

174 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

3,06

Moc czynna P

8,3 W

Moc bierna Q

3,8 var

Moc pozorna S

9,1 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,91

Współczynnik mocy PF

0,63
pojemnościowy

Charakter odbiornika

Wysoka wartość współczynnika szczytu dla prądu CFI wynosząca 3,06 oraz duża
rozbieżność między współczynnikami mocy cos φ = 0,91 i PF = 0,63 oznaczają, że
przebieg czasowy natężenia prądu jest mocno odkształcony od sinusoidy. W układzie
zasilacza lampy LED generowane są wyższe harmoniczne prądu o znacznych
wartościach (rys. 7.14). W konsekwencji wskaźnik THDI osiąga wartość 121,2%.
Badane źródło światła nie spełnia żadnego z dwóch założeń określonych w normie [68].
W zakresie nieparzystych harmonicznych (od h3 do h39) wszystkie przekraczają
dopuszczalne wartości. Natomiast według drugiego założenia przebieg czasowy prądu
ma odpowiedni kształt i wartość składowej h5 = 60,4% jest niższa od dopuszczalnej
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(61%), jednak składowa h3 przekracza dopuszczalny poziom 86% i osiąga 88,5%.
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Rys. 7.14. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED COG 8W E27
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Odkształcenia prądu badanego źródła światła LED nie wpływają na odkształcenia
sygnału napięcia generowanego przez zasilacz UPS. Potwierdzeniem są uzyskane
w pomiarach niskie wartości poszczególnych harmonicznych napięcia (rys. 7.15) oraz
wartość współczynnika THDU, który wyniósł 0,8%.
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Rys. 7.15. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED COG 8W E27

Oscylogramy sygnału prądu oraz napięcia przedstawiono na rys. 7.16. W przebiegu
prądu wyraźnie zauważalne jest impulsowe działanie przetwornicy DC-DC. Można
wysunąć wniosek, że w zasilaczu badanego źródła światła LED w ogóle nie
zastosowano układu filtrującego wyższe harmoniczne (układu korekcji współczynnika
mocy PFC). Świadczy o tym chociażby niska wartość całkowitego współczynnika mocy
uwzględniającego wyższe harmoniczne prądu (PF = 0,63). Z przeprowadzonej analizy
wynika, że badany układ zasilacza zintegrowanego w lampie LED wpływa negatywnie
na parametry jakości energii elektrycznej w instalacji zasilającej.

Rys. 7.16. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED COG 8W E27
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7.2. Badania kompaktowych lamp LED w obudowie z gwintem E14
7.2.1. Lampa o mocy 8 W z diodami typu SMD2835
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.17), odczytane
z jego noty katalogowej [81], zestawiono w tabeli 7.9.
Tabela 7.9. Parametry badanego źródła światła (LED SMD2835 8W E14) [81]

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe

8W
85 ÷ 265 V

Częstotliwość napięcia zasilania

50 Hz

Topologia pracy przetwornicy DC-DC

buck

Typ diody LED

SMD2835

Liczba diod LED

16

Strumień świetlny

700 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

3000 K (ciepła)
E14

Rys. 7.17. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED SMD2835 8W E14)

W tabeli 7.10 zestawiono parametry elektryczne obwodu z elektroluminescencyjnym
źródłem światła o mocy 8 W z diodami typu SMD2835, zarejestrowane za pomocą
analizatora jakości energii elektrycznej Fluke 434/PWR.
104

Tabela 7.10. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą LED SMD2835 8W E14

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

231,1 V

Amplituda napięcia zasilania Um

318,9 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,38

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,03 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

63 mA

Amplituda natężenia prądu Im

249 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

3,97

Moc czynna P

7,8 W

Moc bierna Q

2,6 var

Moc pozorna S

8,3 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,93

Współczynnik mocy PF

0,49
pojemnościowy

Charakter odbiornika

Zasilacz zintegrowany w badanej lampie LED jest układem niskobudżetowym bez
zaawansowanych rozwiązań tłumiących propagację wyższych harmonicznych prądu
czy korygujących współczynnik mocy. Świadczy o tym wysoka wartość współczynnika
szczytu sygnału prądu CFI = 3,97 oraz wartość współczynnika mocy PF, która jest dużo
niższa od 1 i wynosi 0,49. Układ drivera generuje wyższe harmoniczne prądu
o wartościach znacznie przekraczających poziomy dopuszczalne określone w normie
[68], o czym świadczy również bardzo wysoka wartość współczynnika zawartości
harmonicznych prądu THDI, który osiąga aż 172,5%. W wykresie spektralnym
harmonicznych prądu dominują nieparzyste harmoniczne, które nawet do 23 rzędu
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Rys. 7.18. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED SMD2835 8W E14
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Wyższe harmoniczne w napięciu generowanym przez zasilacz UPS (rys. 7.19), które
są następstwem odkształcenia prądu pobieranego przez lampę LED, utrzymują się na
akceptowalnym poziomie. Natomiast współczynnik THDU osiąga wartość 0,9%.
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Rys. 7.19. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED SMD2835 8W E14

Parametry jakości energii elektrycznej w instalacji zasilającej badaną kompaktową
lampę LED (ze zintegrowanym układem zasilacza) mogą ulec pogorszeniu, gdy
jednocześnie zastosowanych zostanie wiele tego typu źródeł światła. W oscylogramie
przedstawionym na rys. 7.20 wyraźnie widoczny jest impulsowy (silnie odkształcony od
sinusoidy) kształt przebiegu czasowego prądu, co jest potwierdzeniem obecności
wysokich poziomów wyższych harmonicznych w prądzie (wskaźnik THDI jest równy
172,5%). Współczynnik mocy cos φ osiąga wysoką wartość 0,93 i gdyby nie bardzo
wysokie wartości składowej h3 oraz h5 (odpowiednio 87,2% oraz 69,9%), to badana
lampa LED wykazywałaby zgodność z wymaganiami normy [68].

Rys. 7.20. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED SMD2835 8W E14
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7.2.2. Lampa o mocy 6 W z diodami typu SMD3030
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.21), odczytane
z jego noty katalogowej [79], zestawiono w tabeli 7.11.
Tabela 7.11. Parametry badanego źródła światła (LED SMD3030 6W E14) [79]

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe

6W
220 ÷ 240 V

Częstotliwość napięcia zasilania

50 Hz

Topologia pracy przetwornicy DC-DC

buck

Typ diody LED

SMD3030

Liczba diod LED

7

Strumień świetlny

470 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

2700 K (ciepła)
E14

Rys. 7.21. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED SMD3030 6W E14)

W tabeli 7.12 zestawiono parametry elektryczne obwodu z elektroluminescencyjnym
źródłem światła o mocy 6 W z diodami typu SMD3030, zarejestrowane za pomocą
analizatora jakości energii elektrycznej.
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Tabela 7.12. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą LED SMD3030 6W E14

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,7 V

Amplituda napięcia zasilania Um

320,7 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,39

Częstotliwość napięcia zasilania f

49,95 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

50 mA

Amplituda natężenia prądu Im

240 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

4,81

Moc czynna P

6,3 W

Moc bierna Q

2,0 var

Moc pozorna S

6,6 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,92

Współczynnik mocy PF

0,51
pojemnościowy

Charakter odbiornika

Wysoka wartość współczynnika szczytu dla prądu CFI wynosząca 4,81 oraz duża
rozbieżność między współczynnikami mocy cos φ = 0,92 i PF = 0,51 oznaczają,
że przebieg czasowy natężenia prądu jest mocno odkształcony od sinusoidy. W układzie
zasilacza lampy LED generowane są wyższe harmoniczne prądu o znacznych
wartościach (rys. 7.22), a współczynnik zawartości harmonicznych prądu THDI osiąga
wartość 116,1%. Badane źródło światła spełnia jednak mniej restrykcyjne z dwóch
założeń określonych w normie [68]. Przebieg czasowy natężenia prądu ma kształt
zgodny z wymaganiami normatywnymi i jednocześnie składowe harmoniczne h3 oraz
h5 osiągają wartości odpowiednio poniżej 86% oraz 61%. W zakresie nieparzystych

Prąd harmonicznej w przeliczeniu
na jeden wat [mA/W]

harmonicznych (od h3 do h39) wszystkie przekraczają dopuszczalne wartości.
h3 = 75,7%

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

h5 = 52,1%

THDi = 116,1%
Pomiary
PN-EN 61000-3-2

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Rząd harmonicznej prądu [-]
Rys. 7.22. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED SMD3030 6W E14
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Na rys. 7.23 przedstawiono wykres widmowy wyższych harmonicznych napięcia
zasilania lampy LED, uzyskanego z zasilacza UPS. Odpowiadający tym harmonicznym
współczynnik THDU osiągnął wartość 0,8%. Odkształcenia prądu pobieranego przez
źródło światła w niewielkim stopniu wpłynęły na odkształcenia napięcia źródłowego.
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Rys. 7.23. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED SMD3030 6W E14

Oscylogramy sygnału prądu oraz napięcia przedstawiono na rys. 7.24. W przebiegu
czasowym natężenia prądu wyraźnie zauważalne jest impulsowe działanie przetwornicy
DC-DC. Najprawdopodobniej w driverze badanego źródła światła nie zastosowano
układu korekcji współczynnika mocy PFC – świadczy o tym wysoka zawartość
harmonicznych prądu oraz dużo niższa od 1 wartość całkowitego współczynnika mocy
uwzględniającego wyższe harmoniczne prądu PF = 0,51. Z przeprowadzonej analizy
wynika, że badany układ zasilacza zintegrowanego w lampie LED wpływa negatywnie
na parametry jakości energii elektrycznej w instalacji zasilającej źródło światła.

Rys. 7.24. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED SMD3030 6W E14
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7.2.3. Lampa o mocy 5 W z diodą typu COB
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.25), odczytane
z jego noty katalogowej [78], zestawiono w tabeli 7.13.
Tabela 7.13. Parametry badanego źródła światła (LED COB 5W E14) [78]

Moc znamionowa

5W

Napięcie znamionowe

230 V

Częstotliwość napięcia zasilania

50 Hz

Topologia pracy przetwornicy DC-DC

buck

Typ diody LED

COB

Liczba diod LED

1

Strumień świetlny

450 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

5500 K (zimna)
E14

Rys. 7.25. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED COB 5W E14)

W tabeli 7.14 zestawiono parametry elektryczne obwodu z elektroluminescencyjnym
źródłem światła o mocy 5 W z diodą typu COB, zarejestrowane za pomocą analizatora
jakości energii elektrycznej.
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Tabela 7.14. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą LED COB 5W E14

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

231,5 V

Amplituda napięcia zasilania Um

322,2 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,39

Częstotliwość napięcia zasilania f

49,98 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

43 mA

Amplituda natężenia prądu Im

160 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

3,68

Moc czynna P

5,9 W

Moc bierna Q

2,2 var

Moc pozorna S

5,3 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,93

Współczynnik mocy PF

0,61
pojemnościowy

Charakter odbiornika

Badany zasilacz zintegrowany w źródle światła LED jest układem niskobudżetowym
bez zaawansowanych rozwiązań tłumiących propagację wyższych harmonicznych
prądu czy korygujących współczynnik mocy. Świadczy o tym wysoka wartość
współczynnika szczytu sygnału prądu CFI = 3,68 oraz wartość współczynnika mocy PF,
która wynosi 0,61. Układ drivera generuje wyższe harmoniczne prądu o wartościach
znacznie przekraczających poziomy dopuszczalne określone w normie [68], co
przekłada się również na bardzo wysoką wartość współczynnika zawartości wyższych
harmonicznych THDI, który osiąga aż 138,4%. W wykresie spektralnym harmonicznych
prądu dominują nieparzyste harmoniczne, które nawet jeszcze do 19 rzędu przekraczają
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Rys. 7.26. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED COB 5W E14
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Wyższe harmoniczne w napięciu generowanym przez zasilacz UPS (rys. 7.27), które
są następstwem odkształcenia prądu pobieranego przez lampę LED, utrzymują się na
akceptowalnym poziomie. Natomiast współczynnik THDU osiąga wartość 0,9%.
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Rys. 7.27. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED COB 5W E14

Parametry jakości energii elektrycznej w instalacji zasilającej badaną kompaktową
lampę LED (ze zintegrowanym układem zasilacza) mogą ulec pogorszeniu, gdy
jednocześnie zastosowanych zostanie wiele tego typu źródeł światła. W oscylogramie
przedstawionym na rys. 7.28 wyraźnie widoczny jest impulsowy (silnie odkształcony od
sinusoidy) kształt przebiegu czasowego prądu, co zresztą jest potwierdzeniem obecności
wysokich poziomów wyższych harmonicznych w prądzie (współczynnik THDI jest
równy 138,4%). Współczynnik mocy cos φ osiąga wysoką wartość 0,93 i gdyby nie
bardzo wysoka wartość składowej h5 = 63,5%, to badana lampa LED wykazywałaby
zgodność z wymaganiami normy [68].

Rys. 7.28. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED COB 5W E14
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7.3. Badania kompaktowych lamp LED w obudowie z trzonkiem GU10
7.3.1. Lampa o mocy 4,8 W z diodami typu SMD5050
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.29), odczytane
z jego noty katalogowej [77], zestawiono w tabeli 7.15.
Tabela 7.15. Parametry źródła światła (LED SMD5050 4,8W GU10) [77]

Moc znamionowa

4,8 W

Napięcie znamionowe

230 V

Częstotliwość napięcia zasilania

50 Hz

Topologia pracy przetwornicy DC-DC

buck-boost

Typ diody LED

SMD5050

Liczba diod LED

24

Strumień świetlny

300 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

3000 K (ciepła)
GU10

Rys. 7.29. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED SMD5050 4,8W GU10)

W tabeli 7.16 zestawiono parametry elektryczne obwodu z elektroluminescencyjnym
źródłem światła o mocy 4,8 W z diodami typu SMD5050, zarejestrowane za pomocą
analizatora jakości energii elektrycznej Fluke 434/PWR.
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Tabela 7.16. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą SMD5050 4,8W GU10

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,9 V

Amplituda napięcia zasilania Um

322,8 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,40

Częstotliwość napięcia zasilania f

49,98 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

69 mA

Amplituda natężenia prądu Im

124 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

1,80

Moc czynna P

4,4 W

Moc bierna Q

14,6 var

Moc pozorna S

15,2 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,27

Współczynnik mocy PF

0,26
pojemnościowy

Charakter odbiornika

Wartość współczynnika szczytu dla prądu CFI na poziomie 1,80 oznacza
umiarkowane odkształcenia przebiegu czasowego prądu. Przejawia się to w postaci
generowania wyższych harmonicznych (rys. 7.30), które nieznacznie przekraczają
dopuszczalne poziomy określone w normie [68] (według założenia odnoszącego się do
nieparzystych harmonicznych od h3 do h39). Natomiast według drugiego założenia,
choć poziomy składowych harmonicznych h3 i h5 mieszczą się w dopuszczalnych
wartościach (h3 = 25,6% oraz h5 = 14,5%), to przebieg czasowy prądu wykracza poza
normatywnie wyznaczony obszar. Spowodowane jest to zbyt dużym przesunięciem
fazowym sygnału prądu względem sygnału napięcia. Współczynniki cos φ oraz PF
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Rys. 7.30. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED SMD5050 4,8W GU10
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Odkształcenia prądu badanego źródła światła LED nie wpływają na odkształcenia
sygnału napięcia generowanego przez zasilacz UPS. Potwierdzeniem są uzyskane
w pomiarach niskie wartości poszczególnych harmonicznych napięcia (rys. 7.31) oraz
wartość współczynnika THDU, który wyniósł 0,6%.
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Rys. 7.31. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED SMD5050 4,8W GU10

Na rys. 7.32 przedstawiono przebieg czasowy prądu zasilającego badane źródło
światła. Widoczne odkształcenia prądu osiągają poziom zbliżony do tych, jakie można
obserwować w driverach lamp LED z przetwornicami typu boost (THDI = 30,1%).
Natomiast wartość współczynnika mocy PF zbliżona jest do poziomów osiąganych
w zasilaczach z przetwornicami typu buck (PF = 0,26). Znaczący pobór mocy biernej
pojemnościowej (Q = 14,6 var) względem mocy czynnej (P = 4,4 W) oraz niski poziom
współczynnika mocy cos φ = 0,27 badanego źródła światła, mogą mieć wpływ na
pogorszenie parametrów jakości energii elektrycznej w sieci zasilającej.

Rys. 7.32. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED SMD5050 4,8W GU10
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7.3.2. Lampa o mocy 4 W z diodami typu High Power
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.33), odczytane
z jego noty katalogowej [76], zestawiono w tabeli 7.17.
Tabela 7.17. Parametry badanego źródła światła (LED HighPower 4W GU10) [76]

Moc znamionowa

4W

Napięcie znamionowe

220 ÷ 240 V

Częstotliwość napięcia zasilania

50 ÷ 60 Hz

Topologia pracy przetwornicy DC-DC

buck-boost

Typ diody LED

High Power

Liczba diod LED

4

Strumień świetlny

300 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

2900 K (ciepła)
GU10

Rys. 7.33. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED HighPower 4W GU10)

W tabeli 7.18 zestawiono parametry elektryczne obwodu z elektroluminescencyjnym
źródłem światła o mocy 4 W z diodami typu High Power, zarejestrowane za pomocą
analizatora jakości energii elektrycznej.
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Tabela 7.18. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą HighPower 4W GU10

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

231,3 V

Amplituda napięcia zasilania Um

323,4 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,40

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,02 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

43 mA

Amplituda natężenia prądu Im

78 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

1,81

Moc czynna P

4,6 W

Moc bierna Q

7,7 var

Moc pozorna S

9,0 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,51

Współczynnik mocy PF

0,46
pojemnościowy

Charakter odbiornika

Współczynniki cos φ oraz PF osiągają wartości dużo niższe od 1 – odpowiednio 0,51
oraz 0,46. Spowodowane jest to zbyt dużym przesunięciem fazowym sygnału prądu
względem sygnału napięcia. W konsekwencji przebieg czasowy prądu wykracza poza
normatywnie wyznaczony obszar i choć poziomy składowych h3 i h5 mieszczą się
w dopuszczalnych wartościach (h3 = 42,7% oraz h5 = 10,8%), to jednak wymagania
normy [68] nie są spełnione. Wartość współczynnika szczytu dla prądu CFI na poziomie
1,81 oznacza umiarkowane odkształcenia przebiegu czasowego prądu. Przejawia się to
w postaci generowania wyższych harmonicznych, które nieznacznie przekraczają
dopuszczalne poziomy określone w normie, w zakresie nieparzystych harmonicznych
od h3 do h39 (rys. 7.34). Współczynnik THDI osiąga wartość 48,4%.
h3 = 42,7%

h5 = 10,8%

THDi = 48,4%

Prąd harmonicznej w przeliczeniu
na jeden wat [mA/W]

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Pomiary
PN-EN 61000-3-2

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Rząd harmonicznej prądu [-]
Rys. 7.34. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED HighPower 4W GU10
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Na rys. 7.35 przedstawiono wykres widmowy wyższych harmonicznych napięcia
zasilania lampy LED, uzyskanego z zasilacza UPS. Odpowiadający tym harmonicznym
współczynnik THDU osiągnął wartość 0,7%. Odkształcenia prądu pobieranego przez
źródło światła w niewielkim stopniu wpłynęły na odkształcenia napięcia źródłowego.

Wartość harmonicznej względem
harmonicznej podstawowej [%]

THDu = 0,7%
10,0
9,0

Pomiary

8,0

PN-EN 50160

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rząd harmonicznej napięcia [-]

Rys. 7.35. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED HighPower 4W GU10

Duże przesunięcie sygnału prądu względem sygnału napięcia (co przedstawiono na
rys. 7.36) oznacza, że badana lampa LED pobiera więcej mocy biernej pojemnościowej
(Q = 7,7 var) niż mocy czynnej (P = 4,6 W). W konsekwencji wartość współczynnika
mocy cos φ wynosi tylko 0,51. Odkształcenia prądu, wyrażone za pomocą wskaźnika
THDI, wyniosły 48,4% i są akceptowalne w porównaniu z innym oświetleniem LED.
Niestety zasadniczą wadą drivera zastosowanego w źródle światła jest zbyt niska
wartość cos φ, co przy użyciu wielu podobnych lamp LED może niekorzystnie wpłynąć
na parametry jakości energii elektrycznej w instalacji oświetleniowej.

Rys. 7.36. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED HighPower 4W GU10
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7.3.3. Lampa o mocy 3 W z diodami typu DIP
Parametry badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (rys. 7.37), odczytane
z jego noty katalogowej [75], zestawiono w tabeli 7.19.
Tabela 7.19. Parametry badanego źródła światła (LED DIP 3W GU10) [75]

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Częstotliwość napięcia zasilania
Topologia pracy przetwornicy DC-DC
Typ diody LED

3W
220 ÷ 240 V
50/60 Hz
buck-boost
DIP

Liczba diod LED

80

Strumień świetlny

250 lm

Temperatura barwowa
Rodzaj trzonka

3000 K (ciepła)
GU10

Rys. 7.37. Widok badanego elektroluminescencyjnego źródła światła (LED DIP 3W GU10)

W tabeli 7.20 zestawiono parametry elektryczne obwodu z elektroluminescencyjnym
źródłem światła o mocy 3 W z diodami typu DIP, zarejestrowane za pomocą analizatora
jakości energii elektrycznej.
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Tabela 7.20. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie z lampą LED DIP 3W GU10

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,6 V

Amplituda napięcia zasilania Um

322,4 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,40

Częstotliwość napięcia zasilania f

49,98 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

96 mA

Amplituda natężenia prądu Im

184 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

1,92

Moc czynna P

3,1 W

Moc bierna Q

6,4 var

Moc pozorna S

7,1 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,43

Współczynnik mocy PF

0,40
pojemnościowy

Charakter odbiornika

Wartość współczynnika szczytu dla prądu CFI na poziomie 1,92 oznacza
umiarkowane odkształcenia przebiegu czasowego prądu. Przejawia się to w postaci
generowania wyższych harmonicznych, które nieznacznie przekraczają dopuszczalne
poziomy określone w normie [68], według założenia dotyczącego nieparzystych
harmonicznych od h3 do h39 (rys. 7.38). Natomiast według drugiego założenia poziomy
składowych h3 i h5 mieszczą się w dopuszczalnych wartościach (h3 = 35,7% oraz
h5 = 14,4%), jednak przebieg czasowy prądu wykracza poza normatywnie wyznaczony
obszar. Spowodowane jest to zbyt dużym przesunięciem fazowym sygnału prądu
względem sygnału napięcia. Współczynniki cos φ oraz PF osiągają wartości dużo

Prąd harmonicznej w przeliczeniu
na jeden wat [mA/W]

niższe od 1 i wynoszą odpowiednio 0,43 oraz 0,40.
h3 = 35,7%

10,0

h5 = 14,4%

THDi = 45,1%

9,0

Pomiary

8,0

PN-EN 61000-3-2

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

1
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5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Rząd harmonicznej prądu [-]

Rys. 7.38. Widmo wyższych harmonicznych natężenia prądu lampy LED DIP 3W GU10
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Odkształcenia prądu badanego źródła światła LED nie wpływają na odkształcenia
sygnału napięcia generowanego przez zasilacz UPS. Potwierdzeniem są uzyskane
w pomiarach niskie wartości poszczególnych harmonicznych napięcia (rys. 7.39) oraz
wartość współczynnika THDU, który wyniósł 0,6%.

Wartość harmonicznej względem
harmonicznej podstawowej [%]

THDu = 0,6%
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Rys. 7.39. Widmo wyższych harmonicznych napięcia zasilającego lampy LED DIP 3W GU10

Na rys. 7.40 przedstawiono przebieg czasowy prądu zasilającego badane źródło
światła. Widoczne odkształcenia prądu osiągają poziom zbliżony do tych, jakie można
obserwować w driverach lamp LED z przetwornicami typu boost (THDI = 45,1%).
Natomiast wartość współczynnika mocy PF zbliżona jest do poziomów osiąganych
w zasilaczach z przetwornicami typu buck (PF = 0,40). Znaczący pobór mocy biernej
pojemnościowej (Q = 6,4 var) względem mocy czynnej (P = 3,1 W) oraz bardzo niski
poziom współczynnika mocy cos φ = 0,43 badanego źródła światła, mogą mieć wpływ
na pogorszenie parametrów jakości energii elektrycznej w sieci zasilającej.

Rys. 7.40. Przebiegi czasowe napięcia oraz natężenia prądu lampy LED DIP 3W GU10
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7.4. Wnioski oraz analiza statystyczna do badań źródeł świata LED
Badania oraz analiza pomiarów, przeprowadzona dla zbioru 10 losowo wybranych
kompaktowych lamp LED ze zintegrowanym układem zasilacza wykazała, że tego typu
odbiorniki mogą wpływać negatywnie na parametry jakości energii w obwodach
zasilających. Główną tego przyczyną jest generowanie przez elektroluminescencyjne
źródła światła wyższych harmonicznych natężenia prądu znacznie przekraczających
dopuszczalne wartości. Spośród przebadanych lamp tylko 3 z nich spełniały wymagania
normy [68] w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji harmonicznych, z czego jedno
źródło światła spełniło łagodniejszy wymóg dotyczący poziomów składowych h3 i h5
oraz odpowiedniego kształtu przebiegu prądu (lampa LED SMD3030 6W E14).
Badania parametrów jakości energii elektrycznej w instalacjach zasilających źródła
światła LED ze zintegrowanymi układami drivera (kompaktowe lampy wykonane na
trzonkach E14, E27 lub GU10) przeprowadzono dla opraw z różnymi rodzajami diod
świecących (DIP, SMD, COB, COG oraz High Power). Analizując wyniki można
przypuszczać, że rodzaj zastosowanych w lampach diod świecących nie ma wpływu na
poziom emisji wyższych harmonicznych prądu. Natomiast dużo większe znaczenie ma
typ przetwornicy DC-DC zastosowanej w układzie zasilacza.
Drivery źródeł światła, które spełniły wymagania normy [68] (według wymogu
nakazującego kontrolę składowych nieparzystych od h3 do h39), czyli LED SMD3030
10W E27 oraz LED SMD5630 9,5W E27, wykonano z użyciem przetwornicy DC-DC
typu boost. Dlatego też można wnioskować, że tego typu konstrukcje układów zasilaczy
lamp LED w mniejszym stopniu wpływają na odkształcenia sygnału pobieranego prądu.
W kompaktowych lampach LED, zawierających przetwornice typu buck (LED COB
12W E27, LED COG 8W E27, LED SMD2835 8W E14, LED SMD3030 6W E14 oraz
LED COB 5W E14), przebieg czasowy prądu jest silnie odkształcony od sinusoidy –
przypomina sygnał impulsowy. Generowane są wyższe harmoniczne natężenia prądu ze
znaczącym udziałem składowych harmonicznych h3 oraz h5, często przekraczających
odpowiednio 86% oraz 61%. Tak wysokie ich wartości przekraczają dopuszczalne
wymagania normy [68]. W przeprowadzonych badaniach wykazano również, że
przetwornice obniżające napięcie (buck) osiągają niskie wartości współczynnika mocy
PF w zakresie 0,47 ÷ 0,63. W związku z powyższym nie jest wskazane stosowanie
przetwornic typu buck (bez aktywnych układów korekcji PFC) do konstruowania
zasilaczy umieszczanych w kompaktowych lampach LED.
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W przypadku trzech źródeł światła – LED SMD5050 4,8W GU10, LED HighPower
4W GU10 oraz LED DIP 3W GU10 – najistotniejszym problemem okazał się wysoki
pobór mocy biernej pojemnościowej, co wpłynęło również na niskie wartości
współczynnika mocy cos φ, poniżej poziomu 0,5. W konsekwencji przesunięcie fazowe
sygnału prądu względem sygnału napięcia wykraczało poza limity określone w normie
[68]. Poziomy zbliżone do wskaźnika cos φ uzyskiwano również w przypadku wartości
współczynnika PF. W lampach zbudowanych na trzonku GU10 zastosowano
przetwornice typu buck-boost i jak się okazało po przeprowadzeniu badań, takie
przetwornice wykazują własności zarówno układów obniżających napięcie, jak i tych
podwyższających napięcie. Odkształcenia sygnału prądu oraz współczynnik zawartości
wyższych harmonicznych THDI są podobne do tych, jakie występują w przetwornicach
typu boost. Natomiast współczynnik mocy PF jest taki jak w układach typu buck.
W przeprowadzonych badaniach wykazano, że typ przetwornicy zastosowanej
w układzie zasilacza kompaktowej lampy LED ma bezpośredni wpływ na stopień
odkształceń przebiegu czasowego prądu oraz na poziom generowanych wyższych
harmonicznych prądu. Nie wykazano natomiast wpływu odkształceń prądów
pobieranych przez źródła światła na emisję wyższych harmonicznych napięcia.
Współczynnik zawartości wyższych harmonicznych napięcia THDU zmieniał się
w zakresie od 0,6% do 0,9% (odpowiednio dla THDI od 24,5% do 172,5%). Wyniki
uzyskano podczas badań pojedynczych lamp LED zasilanych z zasilacza UPS. Można
przypuszczać, że przy zasilaniu większej liczby diodowych źródeł światła z sieci
elektrycznej, przebieg czasowy napięcia również może ulec odkształceniom.
Dwie z dziesięciu przebadanych lamp LED nie wykazały zgodności parametrów
deklarowanych przez producenta w zakresie poboru mocy czynnej. Wartość zmierzona
wykraczała poza zakres ±10% wartości znamionowej. Były to następujące lampy:
a)

LED COB 5W E14 – tolerancja: 4,5 ÷ 5,5 W, zmierzono: 5,9 W,

b) LED HighPower 4W GU10 – tolerancja: 3,6 ÷ 4,4 W, zmierzono: 4,6 W.
Zgodnie z normą [68], przy określaniu zgodności w wartościami dopuszczalnymi
generowanych wyższych harmonicznych, jeśli zmierzona wartość mocy czynnej mieści
się zakresie ±10% wartości znamionowej, należy przyjąć wartość mocy deklarowanej
przez producenta. Natomiast jeśli zmierzona moc czynna przekracza zadaną tolerancję,
do dalszej analizy powinno się przyjąć moc czynną uzyskaną z pomiarów. W przypadku
dwóch ww. lamp LED analizę przeprowadzono dla zmierzonej mocy czynnej.
123

Żeby uniknąć błędu przypadkowego podczas wykonania tylko jednego pomiaru oraz
dla uzyskania powtarzalności wyników, badania każdej lampy przeprowadzono w 11
seriach pomiarowych. Wyniki pomiarów nieparzystych harmonicznych prądu dla
wybranej lampy zestawiono w tabeli 7.21, z kolei zmierzone wartości współczynnika
THDI dla tej samej lampy zestawiono w tabeli 7.22.
Tabela 7.21. Zestawienie 11 serii pomiarów harmonicznych prądu dla lampy LED COG 8W E27

Nr
serii
Rząd

Prąd harmonicznej w przeliczeniu na 1 W mocy czynnej lampy [mA/W]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

h1

7,56

7,56

7,30

7,55

7,80

7,80

7,75

7,69

7,38

7,27

7,69

h3

6,69

5,58

6,61

6,63

6,86

6,88

6,62

6,55

6,87

7,00

6,91

h5

4,57

4,51

4,38

4,68

4,56

4,37

4,63

4,73

4,75

4,70

4,57

h7

2,91

2,95

2,90

2,91

2,94

3,02

2,96

3,02

2,96

2,83

2,88

h9

2,70

2,78

2,61

2,61

2,57

2,79

2,78

2,67

2,80

2,82

2,73

h11

2,34

2,28

2,34

2,31

2,30

2,24

2,40

2,35

2,40

2,40

2,46

h13

1,73

1,76

1,75

1,66

1,68

1,78

1,74

1,81

1,68

1,67

1,71

h15

1,33

1,39

1,33

1,30

1,37

1,38

1,36

1,34

1,30

1,27

1,31

h17

1,12

1,16

1,13

1,17

1,11

1,15

1,15

1,07

1,09

1,09

1,10

h19

0,81

0,83

0,78

0,78

0,81

0,80

0,82

0,81

0,77

0,85

0,78

h21

0,64

0,64

0,63

0,65

0,64

0,64

0,66

0,65

0,64

0,64

0,63

h23

0,72

0,71

0,72

0,69

0,70

0,71

0,73

0,73

0,74

0,73

0,72

h25

0,72

0,71

0,71

0,74

0,69

0,75

0,69

0,75

0,7

0,71

0,75

h27

0,64

0,66

0,65

0,65

0,63

0,63

0,62

0,66

0,64

0,63

0,62

h29

0,61

0,59

0,61

0,63

0,59

0,61

0,60

0,59

0,64

0,59

0,61

h31

0,54

0,54

0,54

0,53

0,54

0,56

0,56

0,54

0,54

0,56

0,56

h33

0,39

0,41

0,40

0,38

0,38

0,39

0,39

0,40

0,39

0,38

0,39

h35

0,31

0,30

0,30

0,31

0,30

0,32

0,32

0,31

0,30

0,29

0,32

h37

0,32

0,33

0,31

0,33

0,33

0,32

0,33

0,33

0,32

0,31

0,33

h39

0,28

0,27

0,28

0,28

0,27

0,28

0,27

0,27

0,28

0,27

0,28

harmonicznej

Tabela 7.22. Zestawienie 11 serii pomiarów współczynnika THDI dla lampy LED COG 8W E27

Nr
serii
Wskaźnik
THDI

Zawartość wyższych harmonicznych w przebiegu czasowym prądu [%]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

121,2 124,2 119,8 119,4 117,5 118,9 122,3 124,6 117,2 116,7 127,1
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Dla każdej badanej lampy LED przeprowadzono analizę statystyczną wyników
pomiarów parametrów elektrycznych otrzymanych ze wszystkich serii pomiarowych.
Każdorazowo ze zbiorów 11 wartości wyznaczono wartość minimalną, wartość
maksymalną, medianę, wartość średnią oraz odchylenie standardowe średniej.
W obliczeniach wartości średniej x skorzystano ze wzoru (7.1):
N

x

x
i 1

i

(7.1)

N

z kolei odchylenie standardowe średniej  x liczono ze wzoru (7.2):
N

x 

 x
i 1

i

 x

2

N   N  1

(7.2)

gdzie: x – wartość średnia,
i – numer kolejnej serii pomiarowej,
xi – wartość zmierzona w danej serii,
N – liczba serii pomiarowych.
Medianę (wartość przeciętną) wyznaczono poprzez wybranie wartości środkowej
z uporządkowanego narastająco szeregu jedenastu wyników (z 11 serii pomiarowych).
Z analizy statystycznej wynika, że w przeprowadzonych badaniach uzyskano bardzo
dobrą powtarzalność wyników pomiarów. W każdym przypadku mediana zbliżona jest
do wartości średniej, co oznacza stabilność warunków pomiarów, a rozrzut pomiarów
wynika ze skończonej wartości rozdzielczości przetwornika cyfrowego w analizatorze
jakości energii FLUKE434/PWR. Ponadto uzyskane odchylenia standardowe średniej
zarówno dla poszczególnych harmonicznych prądu, jak i dla współczynnika THDI nie
przekraczają 1% mediany czy wartości średniej i mieszczą się w granicach błędu
miernika. Na tej podstawie można stwierdzić, że uzyskane wyniki obarczone są co
najwyżej błędem dokładności przyrządu pomiarowego.
Przykładowe wyniki analizy statystycznej zestawiono w tabeli 7.23. Odnoszą się one
do pomiarów wykonanych dla lampy LED COG 8W E27. Wyniki analiz statystycznych
w zakresie harmonicznych natężenia prądu oraz napięcia dla pozostałych lamp LED
były do siebie podobne i postanowiono nie prezentować ich w niniejszej rozprawie. Są
one jednak dostępne do wglądu w załączniku numer 1 do rozprawy (na płycie CD).
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Tabela 7.23. Statystyka 11 serii pomiarów wykonanych dla lampy LED COG 8W E27

Elementy analizy statystycznej
Wielkość
mierzona

Wartość
minimalna
xmin [mA/W]

Wartość
maksymalna
xmax [mA/W]

Mediana
Me [mA/W]

Wartość
średnia
x [mA/W]

Odchylenie
standardowe
średniej
 x [mA/W]

h1

7,27

7,80

7,56

7,577

0,05768

h3

6,55

7,00

6,69

6,745

0,04812

h5

4,37

4,75

4,57

4,586

0,03902

h7

2,83

3,02

2,94

2,935

0,01718

h9

2,57

2,82

2,73

2,717

0,02566

h11

2,24

2,46

2,34

2,347

0,01926

h13

1,66

1,81

1,73

1,725

0,01473

h15

1,27

1,39

1,33

1,335

0,01139

h17

1,07

1,17

1,12

1,122

0,00989

h19

0,77

0,85

0,81

0,804

0,00742

h21

0,63

0,66

0,64

0,642

0,00263

h23

0,69

0,74

0,72

0,718

0,00444

h25

0,69

0,75

0,71

0,720

0,00714

h27

0,62

0,66

0,64

0,639

0,00436

h29

0,59

0,64

0,61

0,606

0,00509

h31

0,53

0,56

0,54

0,546

0,00338

h33

0,38

0,41

0,39

0,391

0,00285

h35

0,29

0,32

0,31

0,307

0,00304

h37

0,31

0,33

0,33

0,324

0,00244

h39

0,27

0,28

0,28

0,275

0,00157

THDI

116,7

127,1

119,8

120,809

1,02394

W przypadku wyższych harmonicznych napięcia uzyskiwane wartości odchyleń
standardowych okazały się mniejsze od rozdzielczości analizatora jakości energii,
jeszcze nawet dla trzeciej czy piątej harmonicznej. Podobna sytuacja miała miejsce
także dla współczynnika zawartości wyższych harmonicznych napięcia THDU, gdzie
przy medianie czy wartości średniej wynoszącej 0,8%, wartość odchylenia
standardowego średniej oscylowała na poziomie 10-12%.
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Rozdział 8. Propozycja układu tłumiącego propagację
wyższych harmonicznych natężenia prądu
8.1. Zasilacz dwustopniowy w zastosowaniu do obniżania THDI
Na podstawie wyników badań przedstawionych w rozdziale 7 można stwierdzić,
że większość układów sterująco-zasilających stosowanych w kompaktowych lampach
LED ma negatywny wpływ na parametry jakości energii elektrycznej obwodów
zasilających tego typu urządzenia. Zmierzone wartości wyższych harmonicznych
natężenia prądu w niektórych przypadkach znacznie przekraczają dopuszczalne
poziomy określone w rozporządzeniach lub normach. Problem ten dotyczy zwłaszcza
najtańszych lamp LED, które ze względów ekonomicznych bywają najczęściej
stosowane jako zamienniki żarowych źródeł światła.
Zagadnienie jakości energii elektrycznej w obwodach zasilających diodowe źródła
światła jest przedmiotem badań w wielu ośrodkach na całym świecie. Świadczą o tym
liczne publikacje naukowe, w których niejednokrotnie prezentowane są propozycje
metod lub układów, mających na celu obniżenie propagacji wyższych harmonicznych
prądu pochodzących od driverów elektroluminescencyjnych źródeł światła [9, 13, 34,
85, 107, 122, 128, 130, 131]. Najczęściej stosowanymi sposobami są ingerencje
w układy zasilania oraz ich modyfikacje. Niestety w przypadku kompaktowych lamp
LED z zasilaczami zintegrowanymi w oprawie próba ingerencji w układ drivera
wiązałaby się z trwałym uszkodzeniem całej lampy. Modyfikacja elementu musiałaby
nastąpić jeszcze na etapie jego produkcji, co jednak tylko sporadycznie ma miejsce.
Do klientów trafiały i niestety dalej będą trafiać lampy z półprzewodnikowymi źródłami
światła, które powodują duże odkształcenia przebiegu czasowego prądu.
W dostępnych publikacjach opisywanych jest niewiele rozwiązań skutecznie
tłumiących propagację wyższych harmonicznych natężenia prądu, dedykowanych do
odbiorników o małych mocach, takich jak kompaktowe lampy LED. Natomiast
zastosowanie pasywnych filtrów rezonansowych (FP) lub energetycznych filtrów
aktywnych (EFA) przewidziane jest dla urządzeń o dużo większych mocach.
Rozwiązaniem proponowanym w niniejszej rozprawie doktorskiej jest układ zasilacza
dwustopniowego. Można go zastosować w instalacji oświetleniowej bez ingerowania
w strukturę kompaktowej lampy LED ze zintegrowanym układem sterowania.
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8.2. Budowa i zasada działania zasilacza dwustopniowego
Zasilacze dwustopniowe służą do zasilania różnych odbiorników elektrycznych,
bez transformacji napięcia wejściowego, a jedynie separując wejście od wyjścia. Układ
zasilacza, zaprojektowany i wykonany w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej,
przystosowany został do zasilania napięciem fazowym z instalacji elektrycznej niskiego
napięcia (nn), natomiast na wyjściu takiego zasilacza uzyskuje się sinusoidalne napięcie
o wartości skutecznej 230 V oraz o częstotliwości 50 Hz.
Schemat blokowy zaprojektowanego zasilacza przedstawiono na rys. 8.1.

Rys. 8.1. Schemat blokowy zasilacza dwustopniowego

W budowie zasilacza dwustopniowego można wyróżnić dwa duże bloki tworzące
pierwszy oraz drugi stopień konwersji dla sygnału zasilającego (stąd też wywodzi się
inna ich nazwa – zasilacze z podwójną konwersją). Poza głównymi blokami stosuje się
również elementy gromadzące energię w polu elektrycznym – kondensator, bateria
kondensatorów lub ewentualnie akumulator dla zachowania bezprzerwowego zasilania
odbiorników w razie awarii w instalacji elektrycznej. Opcjonalnie w budowie zasilacza
z podwójną konwersją można zastosować transformator separujący.
Zasadniczym zadaniem pierwszego stopnia jest obniżenie (poprzez transformator
obniżający napięcie) oraz wyprostowanie (poprzez mostek Graetza wraz z filtrami
pojemnościowymi) napięcia sieciowego. W skonstruowanym przez autora pracy
układzie napięcie stałe na wyjściu I stopnia osiąga wartość 12 V DC. W układzie
prostownika, dla zmniejszenia tętnień napięcia, stosowane są kondensatory o dużych
pojemnościach, co warunkuje charakter pojemnościowy urządzenia oraz ma wpływ
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na znaczne obniżenie współczynnika mocy cos φ. Dlatego też dla zapewnienia jak
najmniejszego przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałami wejściowymi napięcia
i prądu (czyli dla zachowania wysokiego współczynnika mocy) zastosowano układ
aktywnej korekcji współczynnika mocy PFC. Tego typu układy ograniczają również
propagację wyższych harmonicznych natężenia prądu.
W drugim stopniu zasilacza następuje przetworzenie napięcia stałego na przemienne
o kształcie sinusoidalnym (napięcie skuteczne: 230 V, częstotliwość: 50 Hz). Kształt
przebiegu czasowego napięcia jest formowany w układzie mostkowym tranzystorów
mocy, odpowiednio kluczowanych z dużą częstotliwością. Następnie wartość napięcia
zostaje zwiększona w transformatorze podwyższającym napięcie. Ze względu na to, że
skonstruowany zasilacz dwustopniowy przeznaczony jest do zasilania kompaktowych
lamp LED, które generują wyższe harmoniczne natężenia prądu, na wyjściu II stopnia
zasilacza zastosowano filtry dolnoprzepustowe tłumiące składowe natężenia prądu
o częstotliwościach wyższych od 50 Hz.
Pomiędzy pierwszym a drugim stopniem zasilacza z podwójną konwersją dołączono
akumulator o napięciu 12 V i pojemności 2,3 Ah, który może zapewnić kilkunastominutową pracę autonomiczną odbiornika w przypadku braku zasilania z instalacji
elektrycznej. Dla utrzymania dłuższego czasu pracy zasilacza bez napięcia sieciowego
można zastosować akumulator o większej pojemności. Podczas projektowania zasilacza
jego praca autonomiczna nie była priorytetem. Istotniejsza natomiast była stabilizacja
napięcia oraz filtrowanie zakłóceń pomiędzy poszczególnymi stopniami zasilacza, co
można by zapewnić przez zastosowanie kondensatora lub baterii kondensatorów.
Ostatnim i jednocześnie opcjonalnym elementem zasilacza dwustopniowego jest
transformator separujący umieszczony za drugim stopniem. W takim transformatorze
napięcie wyjściowe jest równe wejściowemu (przekładnia napięciowa Ku równa 1).
Jego zadaniem jest wyłącznie separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem
w celu ochrony przeciwporażeniowej. Ze względu na charakter zasilanego odbiornika –
kompaktowe lampy LED – uznano, że nie ma potrzeby stosowania transformatora
separacyjnego w konstruowanym zasilaczu dwustopniowym.
Zasilacz z podwójną konwersją napięcia zbudowany w celach realizacji badań
zaprojektowano na przeniesienie mocy czynnej do 60 W. Podczas pracy w warunkach
znamionowych sprawność zasilacza może osiągnąć około 88%. Z kolei przy obciążeniu
jedną lampą LED uzyskiwana sprawność wynosi od 69% do 82%.
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8.3. Włączenie zasilacza dwustopniowego w obwód oświetleniowy
Pomiary wyższych harmonicznych prądu obwodu z kompaktowymi lampami LED,
przyłączonego do instalacji elektrycznej przez zasilacz z podwójną konwersją napięcia,
wykonano przy użyciu skonstruowanego stanowiska badawczego (stanowisko
dokładniej opisano w rozdziale 6). Sposób podłączenia analizatora jakości energii
FLUKE 434/PWR oraz układu zasilacza dwustopniowego do złącz tablicy zaciskowej
stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 8.2.

Rys. 8.2. Schemat poglądowy podłączenia analizatora jakości energii
oraz układu zasilacza dwustopniowego do obwodów stanowiska badawczego

Zasilacz dwustopniowy przyłączono do stanowiska badawczego poprzez złącza
na tablicy zaciskowej oznaczone jako „układy korekcji THDI/THDU”, przy czym zaciski
wejściowe zasilacza dołączono od strony źródła zasilania, natomiast jego zaciski
wyjściowe dołączono od strony źródła światła LED. Sondy pomiarowe analizatora
jakości energii FLUKE 434/PWR zostały podłączone do tablicy zaciskowej stanowiska
badawczego w miejscu oznaczonym jako „złącze pomiarowe główne/wejściowe”.
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Sondy napięciowe włączono (zgodnie z oznaczeniami miernika) odpowiednio
do zacisków przewodów: fazowego L, neutralnego N oraz ochronnego PE. Z kolei
cęgowymi sondami prądowymi uchwycono przewody fazowy L oraz neutralny N.
Niewykorzystane złącza na tablicy zaciskowej stanowiska badawczego, tworzące
widoczne przerwy dla przepływu prądu w obwodzie zasilającym, zamknięto poprzez
łączniki zwierające (tzw. zworki).
Parametry jakości energii zarejestrowane przy użyciu analizatora są wypadkową
współdziałania zasilacza dwustopniowego i kompaktowej lampy LED. Całkowita
energia elektryczna pobierana przez elektroluminescencyjne źródła światła dodatkowo
jest zwiększona o energię wynikającą z pracy zasilacza dwustopniowego i w związku
z tym sprawność całego układu ulega obniżeniu. Jednak odpowiednio dobierając
zasilacz dwustopniowy do obciążenia instalacji oświetleniowej można zachować ponad
90% sprawność. Ponadto dzięki zastosowaniu zasilacza z podwójną konwersją napięcia
uzyskuje się obniżenie względnych wartości poszczególnych prądów harmonicznych
oraz współczynnika całkowitej zawartości wyższych harmonicznych prądu THDI.
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Rozdział 9. Badania parametrów jakości energii w obwodach
oświetleniowych z zasilaczem dwustopniowym
9.1. Badania kompaktowych lamp LED w obudowie z gwintem E27
9.1.1. Lampa o mocy 12 W z diodą typu COB
W tabeli 9.1 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym układ
zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (COB 12W E27).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 13,1 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 2,4 W, a jego sprawność wyniosła 82%.
Tabela 9.1. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED COB 12W E27

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms
Amplituda napięcia zasilania Um
Współczynnik szczytu dla napięcia CFU
Współczynnik THDU
Częstotliwość napięcia zasilania f
Wartość skuteczna natężenia prądu Irms
Amplituda natężenia prądu Im
Współczynnik szczytu dla prądu CFI
Współczynnik THDI
Moc czynna P
Moc bierna Q
Moc pozorna S
Współczynnik mocy cos φ
Współczynnik mocy PF
Charakter układu zasilacz + lampa

230,4 V
320,5 V
1,39
0,8%
50,03 Hz
69 mA
169 mA
2,46
64,6%
13,1 W
5,9 var
14,4 VA
0,92
0,83
pojemnościowy

Wprowadzenie do obwodu oświetleniowego lampy LED zasilacza dwustopniowego
pozwoliło na poprawę parametrów jakości energii elektrycznej tego obwodu. Obniżeniu
uległy wyższe harmoniczne prądu oraz współczynnik THDI, który ostatecznie wyniósł
64,6%. W obwodzie bez układu korekcji było to 148,2%. Obniżeniu uległy składowe h3
i h5 z wartości odpowiednio 86,8% i 64,2% do wartości odpowiednio 55,5% i 24,1%.
Na rys. 9.1 przedstawiono zestawienie poziomów poszczególnych harmonicznych prądu
w obwodzie lampy LED z zasilaczem dwustopniowym (kolor czerwony), bez zasilacza
(kolor szary) oraz dopuszczalnych w normie PN-EN 61000-3-2 [68] (kolor niebieski).
Współczynnik THDU wyniósł 0,8% (bez układu korekcji było to 0,9%).
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Prąd harmonicznej w przeliczeniu na
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Rząd harmonicznej prądu [-]
Rys. 9.1. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED COB 12W E27

Współczynnik szczytu przebiegu czasowego prądu CFI = 2,46 uległ poprawie
względem obwodu bez układu korekcji parametrów jakości energii elektrycznej, gdzie
wynosił 4,52. Te wartości wskazują na zmianę kształtu sygnału prądu, którą to zmianę
można zaobserwować porównując rys. 7.4 oraz rys. 9.2. Przebieg prądu przedstawiony
na rys. 9.2 w mniejszym stopniu jest odkształcony od sinusoidy.
Jednostopniowy układ PFC, zastosowany w zasilaczu dwustopniowym, spowodował
poprawę wartości współczynnika mocy PF z 0,47 (w obwodzie bez korekcji) do 0,83.
Natomiast współczynnik mocy składowej podstawowej cos φ obniżył się z wartości
0,95 do 0,92. Ostatecznie kształt przebiegu czasowego prądu okazał się zgodny
z zapisami normy [68] (podobnie jak poziomy składowych h3 i h5) i w konsekwencji
układ źródła światła LED z zasilaczem dwustopniowym spełnił wymagania tej normy.

Rys. 9.2. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED COB 12W E27
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9.1.2. Lampa o mocy 10 W z diodami typu SMD3030
W tabeli 9.2 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym układ
zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (SMD3030 10W E27).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 12,9 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 2,4 W, a jego sprawność wyniosła 81%.
Tabela 9.2. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED SMD3030 10W E27

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,7 V

Amplituda napięcia zasilania Um

325,28 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,41

Współczynnik THDU

0,6%

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,02 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

60 mA

Amplituda natężenia prądu Im

109 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

1,82

Współczynnik THDI

22,4%

Moc czynna P

12,9 W

Moc bierna Q

3,6 var

Moc pozorna S

13,4 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,96

Współczynnik mocy PF

0,93

Charakter układu zasilacz + lampa

pojemnościowy

W przypadku lampy LED SMD3030 10W E27 (dla której parametry elektryczne
były zgodne z wymaganiami normy [68]) zasilenie poprzez układ korekcji wyższych
harmonicznych prądu nie spowodowało znaczących zmian wartości parametrów jakości
energii elektrycznej. Współczynnik zawartości wyższych harmonicznych prądu THDI
uległ zmianie z 24,5% na 22,4%. Poszczególne składowe prądu (rys. 9.3) zachowały
poziomy zbliżone do tych uzyskanych we wcześniejszych pomiarach badanego źródła
światła (bez użycia zasilacza dwustopniowego) i nadal spełniają wymagania
normy [68]. Niewielka zmiana wartości wyższych harmonicznych prądu nie wpłynęła
na zmianę harmonicznych napięcia doprowadzonego z zasilacza UPS. Natomiast
współczynnik zawartości wyższych harmonicznych napięcia THDU nie zmienił się
i pozostał na bardzo niskim poziomie 0,6% (sam UPS wprowadza THDU = 0,5%).
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Rys. 9.3. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD3030 10W

Moduł PFC zasilacza dwustopniowego, przez który zasilono źródło światła LED,
miał wpływ na obniżenie wartości wyższych harmonicznych prądu. Współczynnik
mocy PF uległ nieznacznej poprawie od wartości 0,91 do 0,93. Pobór mocy biernej
(Q = 3,6 var) w stosunku do mocy czynnej (P = 12,9 W) okazał się mniejszy niż
w obwodzie bez układu korekcji (Q = 3,7 var, P = 10,5 W). Stąd też prąd składowej
podstawowej w przeliczeniu na 1 W mocy czynnej uległ nieznacznemu obniżeniu.
Mniejsze przesunięcie fazowe pomiędzy przebiegami czasowymi natężenia prądu
oraz napięcia (rys. 9.4) przełożyło się na zwiększenie wartości współczynnika mocy
składowej podstawowej cos φ, który wyniósł 0,96 (bez zasilacza dwustopniowego było
to 0,94). Kształt sygnału prądu uległ zmianie względem obwodu bez układu korekcji
(rys. 7.8), jednak ich współczynniki szczytu CFI okazały się zbliżone (1,82 oraz 1,74).

Rys. 9.4. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD3030 10W
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9.1.3. Lampa o mocy 9,5 W z diodami typu SMD5630
W tabeli 9.3 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym układ
zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (SMD5630 9,5W E27).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 11,7 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 2,2 W, a jego sprawność wyniosła 81%.
Tabela 9.3. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED SMD5630 9,5W E27

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,8 V

Amplituda napięcia zasilania Um

325,4 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,41

Współczynnik THDU

0,6%

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,04 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

59 mA

Amplituda natężenia prądu Im

104 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

1,76

Współczynnik THDI

32,0%

Moc czynna P

11,7 W

Moc bierna Q

5,4 var

Moc pozorna S

12,9 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,91

Współczynnik mocy PF

0,86

Charakter układu zasilacz + lampa

pojemnościowy

W przypadku obwodów oświetleniowych z lampami LED SMD5630 9,5W E27 nie
ma konieczności korygowania parametrów jakości energii elektrycznej poprzez zasilacz
dwustopniowy. Badane źródło światła, jeszcze przed dołączeniem układu korekcji,
spełniało wymagania normy [68] w zakresie harmonicznych prądu (h3 = 44,8%,
h5 = 22,2%, THDI = 51,4%). Mimo wszystko, włączenie w obwód lampy LED
zasilacza dwustopniowego pozwoliło uzyskać jeszcze niższe wartości nieparzystych
harmonicznych h3 = 18,8% oraz h5 = 21,8%, przy współczynniku THDI = 32%.
Wszystkie nieparzyste składowe prądu od h3 do h39 osiągnęły wartości poniżej
maksymalnie dopuszczalnych w normie [68]. Ich porównanie przedstawiono w postaci
wykresu widmowego wyższych harmonicznych prądu na rys. 9.5. Współczynnik
zawartości wyższych harmonicznych napięcia zasilania THDU wyniósł 0,6%.
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Rys. 9.5. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD5630 9,5W

Kształt przebiegu czasowego prądu, po zastosowaniu zasilacza dwustopniowego,
został zmieniony (rys. 9.6 oraz dla porównania rys. 7.12). Obecny przebieg czasowy
jest w mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy, o czym świadczy również wartość
współczynnika szczytu dla prądu CFI równa 1,76 (bez układu korekcji harmonicznych
prądu było to 2,03). Jednostopniowy układ korekcji współczynnika mocy PFC, użyty
w zasilaczu dwustopniowym, nie wpłynął znacząco na zmianę współczynników cos φ
oraz PF badanej lampy LED, ponieważ już w samym źródle światła został zastosowany
podobny układ PFC. Wartość wskaźnika cos φ w obwodzie elektroluminescencyjnego
źródła światła bez układu korekcji wyższych harmonicznych prądu wynosiła 0,93,
natomiast w obwodzie lampy LED z zasilaczem dwustopniowym było to 0,91. Z kolei
dla współczynnika PF wartości wynosiły odpowiednio 0,88 oraz 0,87.

Rys. 9.6. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD5630 9,5W
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9.1.4. Lampa o mocy 8 W z diodami typu COG
W tabeli 9.4 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym układ
zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (COG 8W E27).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 10,4 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 2,1 W, a jego sprawność wyniosła 80%.
Tabela 9.4. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED COG 8W E27

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,1 V

Amplituda napięcia zasilania Um

322,14 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,40

Współczynnik THDU

0,7%

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,05 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

56 mA

Amplituda natężenia prądu Im

114 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

2,03

Współczynnik THDI

46,1%

Moc czynna P

10,4 W

Moc bierna Q

4,7 var

Moc pozorna S

11,4 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,91

Współczynnik mocy PF

0,81

Charakter układu zasilacz + lampa

pojemnościowy

Wprowadzenie do obwodu oświetleniowego lampy LED zasilacza dwustopniowego
pozwoliło na poprawę parametrów jakości energii elektrycznej tego obwodu. Obniżeniu
uległy wyższe harmoniczne prądu oraz wskaźnik zawartości wyższych harmonicznych
prądu THDI, który ostatecznie wyniósł 46,3%. W obwodzie z lampą LED COG 8W E27
(bez układu korekcji) było to 121,2%. Znacznemu obniżeniu uległy początkowe
nieparzyste składowe harmoniczne h3 oraz h5 z wartości odpowiednio 88,5% i 60,4%
do wartości odpowiednio 33,0% i 29,0%. Na rys. 9.7 przedstawiono zestawienie
poziomów wyższych harmonicznych prądu w obwodzie zasilającym źródło światła
LED wraz z zasilaczem dwustopniowym (kolor czerwony), bez zasilacza (kolor szary)
oraz dopuszczalnych według normy PN-EN 61000-3-2 [68] (kolor niebieski). Niższe
wartości harmonicznych prądu miały wpływ na obniżenie zawartości harmonicznych
napięcia. Współczynnik THDU wyniósł 0,7% (bez układu korekcji było to 0,8%).
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Rys. 9.7. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED COG 8W E27

Współczynnik szczytu przebiegu czasowego prądu CFI = 2,03 uległ poprawie
względem obwodu bez układu korekcji parametrów jakości energii elektrycznej, gdzie
wynosił 3,06. Te wartości wskazują na zmianę kształtu sygnału prądu, co można
zaobserwować porównując rys. 7.16 oraz rys. 9.8. Przebieg prądu przedstawiony na
rys. 9.8 w mniejszym stopniu jest odkształcony od sinusoidy.
Jednostopniowy układ PFC, zastosowany w zasilaczu dwustopniowym, spowodował
poprawę wartości współczynnika mocy PF z 0,63 (w obwodzie bez korekcji) do 0,81.
Natomiast współczynnik mocy składowej podstawowej nie uległ zmianie i wyniósł
cos φ = 0,91. Ponadto kształt przebiegu czasowego prądu jest zgodny z wytycznymi
normy [68] (podobnie jak poziomy składowych h3 i h5) i w konsekwencji układ źródła
światła LED z zasilaczem dwustopniowym spełnia tę normę.

Rys. 9.8. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED COG 8W E27
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9.2. Badania kompaktowych lamp LED w obudowie z gwintem E14
9.2.1. Lampa o mocy 8 W z diodami typu SMD2835
W tabeli 9.5 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym układ
zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (SMD2835 8W E14).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 9,8 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 2 W, a jego sprawność wyniosła 80%.
Tabela 9.5. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED SMD2835 8W E14

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,3 V

Amplituda napięcia zasilania Um

322,4 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU
Współczynnik THDU
Częstotliwość napięcia zasilania f

1,4
0,7%
50,05 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

56 mA

Amplituda natężenia prądu Im

153 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

2,73

Współczynnik THDI

70,9%

Moc czynna P

9,8 W

Moc bierna Q

5,2 var

Moc pozorna S

11,1 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,89

Współczynnik mocy PF

0,76

Charakter układu zasilacz + lampa

pojemnościowy

Lampa LED SMD2835 8W E14 w połączeniu z zasilaczem dwustopniowym to
wzorcowy przykład, uzasadniający celowość zastosowania tego typu układu korekcji
wyższych harmonicznych prądu. Współczynnik zawartości wyższych harmonicznych
prądu THDI został obniżony ze 172,5% (lampa bez układu korekcji) do 70,9% (lampa
z układem korekcji). Poszczególne składowe, zwłaszcza h3 oraz h5, również zostały
znacząco skorygowane: dla h3 od 87,2% do 61,4%, a dla h5 od 69,9% do 28,8%
(rys. 9.9). Przy tych wartościach warunki normy [68] zostały spełnione. Mniejsze
odkształcenia prądu pobieranego przez układ zasilacza dwustopniowego i lampy LED
spowodowały mniejsze odkształcenia sygnału napięcia zasilania (UPS). Współczynnik
THDU uległ obniżeniu do wartości 0,7% (bez układu korekcji było to 0,9%).
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Rys. 9.9. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD2835 8W

Niższa zawartość harmonicznych prądu w układzie źródła światła LED z zasilaczem
dwustopniowym (w porównaniu z obwodem lampy bez zasilacza) wpłynęła na mniejsze
odkształcenie przebiegu czasowego prądu (rys. 9.10). Współczynnik szczytu CFI
zmniejszył się z wartości 3,97 na 2,73. Z kolei zastosowany moduł PFC w układzie
korekcji wyższych harmonicznych prądu wpłynął na poprawę współczynnika mocy PF,
który wyniósł 0,76 (wcześniej było to 0,49). Niestety współczynnik mocy dla pierwszej
harmonicznej cos φ pogorszył się od 0,93 do 0,89. Pomimo zmian współczynników
mocy cos φ i PF, kształt przebiegu czasowego prądu i jego przesunięcie fazowe
względem sygnału napięcia pozostawało w granicach obszaru opisanego w normie [68].
Po zastosowaniu zasilacza dwustopniowego niekorzystne oddziaływanie lampy LED
na parametry jakości energii w instalacji elektrycznej zostało obniżone.

Rys. 9.10. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD2835 8W
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9.2.2. Lampa o mocy 6 W z diodami typu SMD3030
W tabeli 9.6 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym układ
zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (SMD 6W E14).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 8,1 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 1,8 W, a jego sprawność wyniosła 78%.
Tabela 9.6. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED SMD3030 6W E14

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

231,3 V

Amplituda napięcia zasilania Um

323,8 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,40

Współczynnik THDU

0,7%

Częstotliwość napięcia zasilania f

49,98 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

44 mA

Amplituda natężenia prądu Im

116 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

2,63

Współczynnik THDI

58,8%

Moc czynna P

8,1 W

Moc bierna Q

4,1 var

Moc pozorna S

9,1 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,89

Współczynnik mocy PF

0,79

Charakter układu zasilacz + lampa

pojemnościowy

W przypadku obwodów oświetleniowych z lampami LED SMD3030 6W E14 nie ma
konieczności korygowania parametrów jakości energii elektrycznej poprzez zasilacz
dwustopniowy. Badane źródło światła, jeszcze przed dołączeniem układu korekcji,
spełniało wymagania normy[68] w zakresie harmonicznych prądu (h3 = 75,7%,
h5 = 52,1%, THDI = 116,1%). Mimo wszystko, włączenie w obwód lampy LED
zasilacza dwustopniowego pozwoliło uzyskać jeszcze niższe wartości obserwowanych
parametrów: h3 = 60,1%, h5 = 30,2%, THDI = 58,8%. Zdecydowana większość
z nieparzystych składowych natężenia prądu od h3 do h39 osiągnęła wartości poniżej
dopuszczalnych w normie [68]. Ich porównanie przedstawiono w postaci wykresu
widmowego wyższych harmonicznych prądu na rys. 9.11. Współczynnik zawartości
harmonicznych napięcia zasilania THDU uległ obniżeniu od 0,8% do 0,7%.
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Rys. 9.11. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD3030 6W

Kształt przebiegu czasowego prądu, po zastosowaniu zasilacza dwustopniowego,
został znacząco zmieniony (rys. 9.12 oraz dla porównania rys. 7.24). Obecny przebieg
czasowy jest w mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy, o czym świadczy
również wartość współczynnika szczytu prądu CFI równa 2,63 (bez układu korekcji
harmonicznych prądu było to 4,8). Jednostopniowy układ korekcji współczynnika mocy
PFC, użyty w zasilaczu dwustopniowym, miał duży wpływ na zmianę współczynnika
PF badanej lampy LED. Wartość wskaźnika PF w obwodzie elektroluminescencyjnego
źródła światła bez układu korekcji wyższych harmonicznych prądu wynosiła 0,51,
natomiast w obwodzie lampy LED z zasilaczem dwustopniowym było to 0,79. Z kolei
współczynnik mocy dla pierwszej harmonicznej cos φ w zasadzie nie uległ zmianie,
a jego wartości wyniosły odpowiednio 0,88 oraz 0,89.

Rys. 9.12. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD3030 6W
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9.2.3. Lampa o mocy 5 W z diodą typu COB
W tabeli 9.7 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym układ
zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (COB 5W E14).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 7,7 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 1,8 W, a jego sprawność wyniosła 77%.
Tabela 9.7. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED COB 5W E14

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,8 V

Amplituda napięcia zasilania Um

323,1 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,40

Współczynnik THDU

0,7%

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,05 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

41 mA

Amplituda natężenia prądu Im

84 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

2,06

Współczynnik THDI

49,4%

Moc czynna P

7,7 W

Moc bierna Q

3,8 var

Moc pozorna S

8,6 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,90

Współczynnik mocy PF

0,82

Charakter układu zasilacz + lampa

pojemnościowy

Wprowadzenie do obwodu oświetleniowego lampy LED zasilacza dwustopniowego
pozwoliło na poprawę parametrów jakości energii elektrycznej tego obwodu. Obniżeniu
uległy wyższe harmoniczne prądu oraz wskaźnik zawartości wyższych harmonicznych
prądu THDI, który ostatecznie wyniósł 49,4%. W obwodzie z lampą LED COB 5W E14
(bez układu korekcji) było to 138,4%. Znacznemu obniżeniu uległy początkowe
nieparzyste składowe harmoniczne h3 oraz h5 z wartości odpowiednio 81,2% i 62,5%
do wartości odpowiednio 35,6% i 28,2%. Na rys. 9.13 przedstawiono zestawienie
poziomów wyższych harmonicznych prądu w obwodzie zasilającym źródło światła
LED wraz z zasilaczem dwustopniowym (kolor czerwony), bez zasilacza (kolor szary)
oraz dopuszczalnych według normy PN-EN 61000-3-2 [68] (kolor niebieski).
Współczynnik THDU ostatecznie wyniósł 0,7% (bez układu korekcji było to 0,9%).
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Rys. 9.13. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED COB 5W E14

Współczynnik szczytu przebiegu czasowego prądu CFI = 2,06 uległ poprawie
względem obwodu bez układu korekcji parametrów jakości energii elektrycznej, gdzie
wynosił 3,68. Te wartości wskazują na zmianę kształtu sygnału prądu, co można
zaobserwować porównując rys. 7.28 oraz rys. 9.14. Przebieg prądu przedstawiony na
rys. 9.14 w mniejszym stopniu jest odkształcony od sinusoidy.
Jednostopniowy układ PFC, zastosowany w zasilaczu dwustopniowym, spowodował
poprawę wartości współczynnika mocy PF z 0,61 (w obwodzie bez korekcji) do 0,82.
Natomiast współczynnik mocy składowej podstawowej cos φ uległ obniżeniu z wartości
0,93 do 0,90. Mimo wszystko kształt przebiegu czasowego prądu jest zgodny
z zapisami normy [68] (podobnie jak poziomy składowych h3 i h5) i w konsekwencji
układ źródła światła LED z zasilaczem dwustopniowym spełnia tę normę.

Rys. 9.14. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED COB 5W E14
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9.3. Badania kompaktowych lamp LED w obudowie z trzonkiem GU10
9.3.1. Lampa o mocy 4,8 W z diodami typu SMD5050
W tabeli 9.8 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym układ
zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (SMD5050 4,8W GU10).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 5,7 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 1,5 W, a jego sprawność wyniosła 74%.
Tabela 9.8. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED SMD5050 4,8W GU10

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,8 V

Amplituda napięcia zasilania Um

325,4 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,41

Współczynnik THDU

0,6%

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,01

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

31 mA

Amplituda natężenia prądu Im

64 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

2,06

Współczynnik THDI

27,3%

Moc czynna P

5,7 W

Moc bierna Q

2,9 var

Moc pozorna S

6,4 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,89

Współczynnik mocy PF

0,80

Charakter układu zasilacz + lampa

pojemnościowy

W przypadku lampy LED SMD5050 4,8W GU10 (dla której parametry elektryczne
nieznacznie przekraczały wymagania normy [68]), zasilenie poprzez układ korekcji
wyższych harmonicznych prądu spowodowało istotne skorygowanie parametrów
jakości energii elektrycznej. Współczynnik zawartości wyższych harmonicznych prądu
THDI uległ zmianie z 30,1% na 27,3%. Natomiast wartości poszczególnych składowych
prądu (rys. 9.15) obniżyły się względem tych uzyskanych we wcześniejszych pomiarach
badanego źródła światła (bez użycia zasilacza dwustopniowego), co skutkowało
spełnieniem wymagań normy [68]. Zmiana wartości wyższych harmonicznych prądu
nie wpłynęła na harmoniczne napięcia. Wskaźnik zawartości wyższych harmonicznych
napięcia THDU także się nie zmienił i pozostał na niskim poziomie 0,6%.
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Rys. 9.15. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD5050 4,8W

Na obniżenie wyższych harmonicznych prądu miał również wpływ moduł PFC
zasilacza dwustopniowego, przez który zasilono źródło światła LED. Współczynnik
mocy PF skorygowany został od wartości 0,26 do 0,8. W obwodzie wydzieliła się moc
bierna Q = 2,9 var pięciokrotnie niższa niż w przypadku, gdy nie stosowano układu
korekcji (Q = 14,4 var). W konsekwencji natężenie prądu przypadające na 1 W mocy
czynnej obwodu zmniejszyło się o ponad 50%.
Współczynnik mocy pierwszej harmonicznej cos φ wyniósł 0,89 (bez zasilacza
dwustopniowego było to 0,27), co wynikło z mniejszego przesunięcia fazowego
pomiędzy przebiegami czasowymi natężenia prądu oraz napięcia (rys. 9.16). Kształt
sygnału prądu uległ zmianie względem obwodu bez układu korekcji (rys. 7.32), choć
współczynniki kształtu CFI były zbliżone (2,06 oraz 1,8).

Rys. 9.16. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED SMD5050 4,8W
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9.3.2. Lampa o mocy 4 W z diodami typu High Power
W tabeli 9.9 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym układ
zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (HighPower 4W GU10).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 6,2 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 1,6 W, a jego sprawność wyniosła 74%.
Tabela 9.9. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED HighPower 4W GU10

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,9 V

Amplituda napięcia zasilania Um

325,6 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,41

Współczynnik THDU

0,6%

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,04 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

32 mA

Amplituda natężenia prądu Im

59 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

1,83

Współczynnik THDI

35,3%

Moc czynna P

6,2 W

Moc bierna Q

2,8 var

Moc pozorna S

6,8 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,91

Współczynnik mocy PF

0,85

Charakter układu zasilacz + lampa

pojemnościowy

Wprowadzenie do obwodu oświetleniowego lampy LED zasilacza dwustopniowego
pozwoliło na poprawę parametrów jakości energii elektrycznej tego obwodu. Obniżeniu
uległy wyższe harmoniczne prądu oraz wskaźnik zawartości wyższych harmonicznych
prądu THDI, który ostatecznie wyniósł 35,3%. W obwodzie z lampą LED HighPower
4W GU10 bez układu korekcji było to 48,4%. Znacznemu obniżeniu uległa składowa
harmoniczna h3, z poziomu 42,7% do 21,9%. Niestety składowa h5 wzrosła ponad
dwukrotnie z wartości 10,8% do 24,6%. Na rys. 9.17 przedstawiono zestawienie
poziomów poszczególnych harmonicznych prądu w obwodzie zasilania źródła światła
LED wraz z zasilaczem dwustopniowym (kolor czerwony), bez zasilacza (kolor szary)
oraz dopuszczalnych według normy [68] (kolor niebieski). Współczynnik zawartości
harmonicznych napięcia THDU wyniósł 0,6% (bez układu korekcji było to 0,7%).
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Rys. 9.17. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED HP 4W GU10

Współczynnik szczytu przebiegu czasowego prądu CFI = 1,83 niewiele się zmienił
względem obwodu bez układu korekcji parametrów jakości energii elektrycznej, gdzie
wynosił 1,81. Pomimo podobnych wartości wskaźnika CFI kształt sygnału prądu uległ
zmianie, co można zaobserwować porównując rys. 7.36 oraz rys. 9.18. Przebieg prądu
przedstawiony na rys. 9.18 w mniejszym stopniu jest odkształcony od sinusoidy.
Jednostopniowy układ PFC, zastosowany w zasilaczu dwustopniowym, spowodował
poprawę wartości współczynnika mocy PF z 0,46 (w obwodzie bez korekcji) do 0,85.
Z kolei współczynnik mocy składowej podstawowej cos φ także uległ poprawie
z poziomu 0,51 do 0,91. Ponadto kształt przebiegu czasowego prądu jest zgodny
z zapisami normy [68] (podobnie jak poziomy składowych h3 i h5) i w konsekwencji
układ źródła światła LED z zasilaczem dwustopniowym spełnia wymogi tej normy.

Rys. 9.18. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED HP 4W GU10
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9.3.3. Lampa o mocy 3 W z diodami typu DIP
W tabeli 9.10 podano parametry elektryczne zmierzone w obwodzie zasilającym
układ zasilacza dwustopniowego wraz z kompaktową lampą LED (DIP 3W GU10).
W obwodzie wydzieliła się moc czynna o wartości 4,5 W (zasilacz + lampa). Zasilacz
dwustopniowy pobrał moc równą 1,4 W, a jego sprawność wyniosła 69%.
Tabela 9.10. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych w obwodzie układu zasilacza dwustopniowego
z lampą LED DIP 3W GU10

Wartość skuteczna napięcia zasilania Urms

230,5 V

Amplituda napięcia zasilania Um

325,0 V

Współczynnik szczytu dla napięcia CFU

1,41

Współczynnik THDU

0,6%

Częstotliwość napięcia zasilania f

50,01 Hz

Wartość skuteczna natężenia prądu Irms

23 mA

Amplituda natężenia prądu Im

47 mA

Współczynnik szczytu dla prądu CFI

2,02

Współczynnik THDI

33,7%

Moc czynna P

4,5 W

Moc bierna Q

1,9 var

Moc pozorna S

4,9 VA

Współczynnik mocy cos φ

0,92

Współczynnik mocy PF

0,85

Charakter układu zasilacz + lampa

pojemnościowy

W przypadku lampy LED DIP 3W GU10 (dla której parametry elektryczne
nieznacznie przekraczały wymagania normy [68]), zasilenie poprzez układ korekcji
wyższych harmonicznych prądu spowodowało znaczącą korektę parametrów JEE.
Współczynnik zawartości wyższych harmonicznych prądu THDI uległ zmianie z 45,1%
na 33,7%. Natomiast wartości poszczególnych składowych prądu (rys. 9.19) obniżyły
się względem tych uzyskanych we wcześniejszych pomiarach badanego źródła światła
(bez użycia zasilacza dwustopniowego), co skutkowało spełnieniem wymagań normy
[68]. Mniejsze odkształcenia przebiegu czasowego natężenia prądu pobieranego przez
układ zasilacza dwustopniowego i lampy LED nie wpłynęło na zmianę odkształceń
napięcia zasilania z zasilacza UPS. Wskaźnik zawartości wyższych harmonicznych
napięcia THDU także się nie zmienił i pozostał na niskim poziomie 0,6%.
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Rys. 9.19. Widmo harmonicznych prądu układu zasilacza dwustopniowego z lampą LED DIP 3W GU10

Na obniżenie wyższych harmonicznych prądu miał również wpływ moduł PFC
zasilacza dwustopniowego, przez który zasilono źródło światła LED. Współczynnik
mocy PF skorygowany został od wartości 0,4 do 0,85. W obwodzie wydzieliła się moc
bierna Q = 1,9 var trzykrotnie niższa niż w przypadku, gdy nie stosowano układu
korekcji (Q = 6,4 var). W konsekwencji natężenie prądu przypadające na 1 W mocy
czynnej obwodu zmniejszyło się o blisko 50%.
Współczynnik mocy pierwszej harmonicznej cos φ wyniósł 0,92 (bez zasilacza
dwustopniowego było to 0,43), co przełożyło się na mniejsze przesunięcie fazowe
pomiędzy przebiegami czasowymi natężenia prądu oraz napięcia (rys. 9.20). Kształt
sygnału prądu uległ zmianie względem obwodu bez układu korekcji (rys. 7.40), choć
współczynniki kształtu CFI były podobne (2,02 oraz 1,92).

Rys. 9.20. Przebieg prądu i napięcia w układzie zasilacza dwustopniowego z lampą LED DIP 3W GU10
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9.4. Wnioski i analiza statystyczna do badań elektroluminescencyjnych
źródeł światła z zasilaczem dwustopniowym
Po wykonaniu badań parametrów elektrycznych w obwodach zasilających dla 10
losowo wybranych lamp LED przeprowadzono kolejne pomiary dla tych samych źródeł
światła, lecz z zastosowaniem układu do korekcji wyższych harmonicznych prądu
w postaci skonstruowanego zasilacza dwustopniowego. Uzyskane wyniki potwierdzają
skuteczność działania zastosowanego układu.
Poziomy wyższych harmonicznych prądu (w porównaniu z obwodami bez zasilacza
dwustopniowego) zostały obniżone dla każdego z testowanych półprzewodnikowych
źródeł światła. Ograniczenie propagacji wyższych harmonicznych prądu bardzo dobrze
odzwierciedlają wartości współczynnika THDI. Dla lampy LED SMD3030 10W E27
było obniżenie tylko o około 10% (z THDI = 24,5% na 22,4%), ale z kolei dla lampy
LED SMD2835 8W E14 było to już o blisko 60% (z THDI = 172,5% na 70,9%).
Dzięki wprowadzeniu do obwodów oświetleniowych lamp LED układu zasilacza
dwustopniowego, spełniono dopuszczalne wymagania określone w normie PN-EN
61000-3-2 [68] dla wszystkich badanych źródeł światła. Z kolei w przypadku, kiedy
w obwodzie oświetleniowym pracowały tylko elektroluminescencyjne źródła światła,
bez układu korekcji wyższych harmonicznych prądu, tylko 3 z przebadanych 10 lamp
wykazywały zgodność z zapisami normy [68].
Główny cel zastosowania zasilacza dwustopniowego, ograniczenie harmonicznych
prądu, został osiągnięty. Ponadto, niejako „przy okazji” skorygowane zostały również
inne parametry takie jak: współczynnik szczytu przebiegu czasowego prądu CFI,
całkowity współczynnik mocy PF czy współczynnik mocy składowej podstawowej
cos φ. Dla porównania w tabeli 9.11 zestawiono wartości parametrów elektrycznych
zmierzonych w obwodach oświetleniowych z badanymi źródłami światła przed oraz po
zastosowaniu układu korekcji wyższych harmonicznych prądu. Współczynnik CFI
w czterech przypadkach wzrósł, a mimo wszystko dla trzech (z tych czterech) lamp
LED osiągnięto znaczną poprawę całkowitego współczynnika mocy obejmującego
wyższe harmoniczne PF. Zmniejszeniu uległo również przesunięcie fazowego między
przebiegiem czasowym natężenia prądu oraz napięcia. W rezultacie spełnione zostały
wymagania normy [68], zarówno w zakresie dopuszczalnych poziomów składowych h3
oraz h5, jak i w zakresie położenia i ukształtowania przebiegu czasowego prądu.
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Tabela 9.11. Parametry elektryczne obwodów oświetleniowych po i przed zastosowaniem badanego
układu korekcji parametrów jakości energii elektrycznej

Parametry

Przed korekcją

Po korekcji
THDI
[%]

CFI
[–]

PF
[–]

cos φ
[–]

THDI
[%]

CFI
[–]

PF
[–]

cos φ
[–]

COB 12W E27

64,6

2,46

0,83

0,92

148,2

4,52

0,47

0,95

SMD3030 10W E27

22,4

1,82

0,93

0,96

24,5

1,74

0,91

0,94

SMD5630 9,5W E27

32,0

1,76

0,86

0,91

51,4

2,03

0,88

0,93

COG 8W E27

46,1

2,03

0,81

0,91

121,2

3,06

0,63

0,91

SMD2835 8W E14

70,9

2,73

0,76

0,89

172,5

3,97

0,49

0,93

SMD3030 6W E14

58,8

2,63

0,79

0,89

116,1

4,81

0,51

0,92

COB 5W E14

49,4

2,06

0,82

0,90

138,4

3,68

0,61

0,93

SMD5050 4,8W GU10

27,3

2,06

0,80

0,89

30,1

1,80

0,26

0,27

HighPower 4W GU10

35,3

1,83

0,85

0,91

48,4

1,81

0,46

0,51

DIP 3W GU10

33,7

2,02

0,85

0,92

45,1

1,92

0,40

0,43

Badana
lampa LED

Poprawę wyższej omówionych parametrów elektrycznych uzyskano kosztem
powiększonego zużycia mocy czynnej o moc potrzebną do pracy zastosowanego
zasilacza dwustopniowego. Pobrana przez układ korekcji wyższych harmonicznych
prądu moc czynna wynosiła od 1,4 W (obwód z lampą LED DIP 3W GU10) do 2,4 W
(obwód z lampą LED SMD3030 12W E27) przy mocy całkowitej układu (lampa LED
z zasilaczem) odpowiednio od 4,5 do 13,1 W. Przełożyło się to na sprawność
urządzenia wynoszącą od 69% do 82%. Zasilacz dwustopniowy zaprojektowano
i wykonano na moc równą 60 W i przy obciążeniu znamionowym można uzyskać
sprawność sięgającą 88%. Znając parametry elektryczne danej instalacji oświetleniowej
(zwłaszcza moc zainstalowaną lamp LED), można zaprojektować zasilacz, który
pozwoliłby uzyskać sprawność ponad 90%.
Podobnie jak w przypadku badań poszczególnych lamp LED, również i tym razem
przeprowadzono analizę statystyczną wyników pomiarów parametrów elektrycznych
w obwodach oświetleniowych. Na potrzeby analizy statystycznej oraz dla uniknięcia
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błędu przypadkowego mogącego wyniknąć z jednej serii pomiarów, wykonano 11 serii
pomiarowych. Wyniki pomiarów nieparzystych harmonicznych prądu dla układu
zasilacza dwustopniowego z wybraną lampą LED zestawiono w tabeli 9.12, z kolei
wartości współczynnika THDI dla tej samej konfiguracji zestawiono w tabeli 9.13.
Tabela 9.12. Zestawienie 11 serii pomiarów wyższych harmonicznych natężenia prądu dla lampy LED
COG 8W E27 z układem zasilacza dwustopniowego

Nr
serii
Rząd

Prąd harmonicznej w przeliczeniu na 1 W mocy czynnej lampy [mA/W]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

h1

5,10

5,11

4,97

5,02

4,92

5,14

5,06

5,06

5,26

4,99

5,35

h3

1,69

1,75

1,74

1,67

1,77

1,75

1,62

1,73

1,62

1,61

1,73

h5

1,49

1,44

1,55

1,55

1,44

1,42

1,50

1,45

1,55

1,45

1,45

h7

0,24

0,25

0,24

0,24

0,25

0,25

0,24

0,23

0,24

0,25

0,23

h9

0,41

0,42

0,42

0,43

0,41

0,42

0,41

0,42

0,40

0,40

0,40

h11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

h13

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

0,25

0,24

0,26

0,26

0,25

h15

0,25

0,25

0,26

0,26

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

0,24

h17

0,24

0,23

0,23

0,24

0,25

0,24

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

h19

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

h21

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

h23

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

h25

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

h27

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

h29

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

h31

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

h33

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

h35

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

h37

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

h39

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

harmonicznej

154

Tabela 9.13. Zestawienie 11 serii pomiarów współczynnika zawartości wyższych harmonicznych prądu
THDI dla lampy LED COG 8W E27 z układem zasilacza dwustopniowego

Nr
serii
Wskaźnik
THDI

Zawartość wyższych harmonicznych w przebiegu czasowym prądu [%]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

46,3

48,4

44,4

44,2

45,7

46,9

45,7

46,4

48,5

46,9

44,2

Wartości nieparzystych wyższych harmonicznych natężenia prądu o rzędach od h19
do h39 są tak niskie, że wykazują 100% powtarzalność oraz mieszczą się w granicach
błędu rozdzielczości analizatora jakości energii FLUKE 434/PWR. Dlatego też zostały
pominięte podczas wykonywania obróbki statystycznej.
W ramach analizy statystycznej dla każdego ze zbiorów 11 wartości wyznaczono
wartość minimalną xmin, wartość maksymalną xmax, medianę Me, wartość średnią x oraz
odchylenie standardowe średniej  x . Wartość średnią liczono ze wzoru (7.1), natomiast
odchylenie standardowe średniej wyznaczono korzystając ze wzoru (7.2). Przykładowe
wyniki analizy statystycznej zestawiono w tabeli 9.14.
Tabela 9.14. Statystyka pomiarów wykonanych dla lampy LED COG 8W E27 z układem korekcji

Elementy analizy statystycznej

Mediana
Me [mA/W]

Wartość
średnia
x [mA/W]

Odchylenie
standardowe
średniej
 x [mA/W]

5,35

5,06

5,089

0,03808

1,61

1,77

1,73

1,698

0,01788

h5

1,42

1,55

1,45

1,481

0,01498

h7

0,23

0,25

0,24

0,242

0,00226

h9

0,40

0,43

0,41

0,413

0,00304

h11

0,11

0,12

0,12

0,119

0,00091

h13

0,24

0,26

0,25

0,252

0,00182

h15

0,24

0,26

0,25

0,251

0,00211

h17

0,23

0,25

0,24

0,242

0,00226

THDI

44,20

48,50

46,30

46,145

0,45594

Wielkość
mierzona

Wartość
minimalna
xmin [mA/W]

Wartość
maksymalna
xmax [mA/W]

h1

4,92

h3
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Z analizy statystycznej wynika, że w przeprowadzonych badaniach uzyskano bardzo
dobrą powtarzalność wyników pomiarów. W każdym przypadku mediana zbliżona jest
do wartości średniej, co oznacza stabilność warunków pomiarów, a rozrzut pomiarów
wynika ze skończonej wartości rozdzielczości przetwornika cyfrowego w analizatorze
jakości energii FLUKE434/PWR. Ponadto uzyskane odchylenia standardowe średniej
zarówno dla poszczególnych harmonicznych prądu, jak i dla współczynnika THDI nie
przekraczają 1% mediany czy wartości średniej i mieszczą się w granicach błędu
miernika. Na tej podstawie można stwierdzić, że uzyskane wyniki obarczone są co
najwyżej błędem dokładności przyrządu pomiarowego.
Wyniki analiz statystycznych w zakresie harmonicznych prądu dla pozostałych
(nieopisanych powyżej) układów połączeń zasilacza dwustopniowego z lampą LED
wykazywały bardzo duże podobieństwo, w związku z tym uznano, że podany przykład
jest wystarczającym i nie ma potrzeby prezentacji kolejnych obliczeń w niniejszej pracy
doktorskiej. Mimo to są one dostępne do wglądu (razem wynikami pomiarów z 11 serii
pomiarowych) w załączniku numer 2 do rozprawy (na płycie CD).
W przypadku wyższych harmonicznych napięcia uzyskiwane wartości odchyleń
standardowych okazały się mniejsze od rozdzielczości analizatora jakości energii, nawet
dla trzeciej oraz piątej harmonicznej napięcia. Podobne wyniki obliczeń uzyskano dla
współczynnika zawartości wyższych harmonicznych napięcia THDU, gdzie przy
medianie czy wartości średniej wynoszącej 0,7%, wartość odchylenia standardowego
średniej oscylowała na poziomie 10-14%.
Wartości poszczególnych nieparzystych wyższych harmonicznych prądu (od h3 do
h39) oraz współczynnika zawartości wyższych harmonicznych prądu THDI, osiągnięte
po zastosowaniu układu zasilacza dwustopniowego, są nadal bardzo wysokie.
W przypadku dużej kumulacji elektroluminescencyjnych źródeł światła w budynkach
(np. w biurowcach lub galeriach handlowych), halach przemysłowych itp., nadal
stanowią one realne zagrożenia wynikające z odkształceń przebiegów czasowych
prądów. Spełnienie wymagań normy [68] w obwodach oświetleniowych nie gwarantuje
bezpieczeństwa sieci czy innych odbiorników energii elektrycznej. Dlatego też
konieczne jest wprowadzenie zmian w normach odnoszących się do harmonicznych
prądu i zaostrzenie wymagań dla oświetlenia LED.
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Rozdział 10. Propozycja nowelizacji Polskiej Normy dotyczącej
harmonicznych prądu w układach oświetlenia LED
Rozwój nowej generacji źródeł światła – lamp elektroluminescencyjnych – wymusił
wprowadzenie zmian w normach z grupy kompatybilności elektromagnetycznej [18].
Konieczne było uwzględnienie nowego sprzętu oświetleniowego, a także określenie dla
niego dopuszczalnych poziomów emisji wyższych harmonicznych natężenia prądu. Dla
odbiorników elektrycznych, których fazowy prąd zasilający nie przekracza 16 A (czyli
m. in. dla lamp LED), poziomy te są określane w części 3-2 normy PN-EN 61000 [68].
Zapisy normy [68], odnoszące się do półprzewodnikowych źródeł światła,
modyfikowane w ostatnich nowelizacjach, nie są jednoznaczne oraz spójne. Dozwolone
poziomy harmonicznych prądu różnią się dla lamp LED o mocach mniejszych od 25 W
oraz dla tych o mocach większych od 25 W. Ponadto w przypadku lamp o niższej mocy
czynnej określono dwa warianty wymagań, z których dla spełnienia normy wystarczy,
by źródło światła wykazywało parametry zgodne z jednym (dowolnym). Ponadto dla
każdego wariantu poziomy harmonicznych prądu wyrażone są w różnych jednostkach:
a) jako wartość względna odniesiona do składowej podstawowej – wyrażona w %,
b) lub jako wartość prądu danej harmonicznej przypadająca na jednostkę mocy czynnej
odbiornika – wyrażona w mA/W.
Wymagania dla lamp LED o mocach powyżej 25 W są bardziej rygorystyczne od
tych dla lamp o niższej mocy czynnej. Takie zapisy nie wpływają na ograniczenie
emisji wyższych harmonicznych natężenia prądu, gdyż wystarczy zastąpić lampy
o mocy czynnej powyżej 25 W, większą liczbą lamp LED o niższej mocy (jednocześnie
zachowując moc zainstalowaną oraz natężenie oświetlenia), które wprowadzają większe
odkształcenia prądu, ale spełniają wymagania normatywne.
W związku z powyższym dla wyeliminowania powstałych niejasności, proponuje się
znieść podział oświetlenia elektroluminescencyjnego ze względu na moc czynną
znamionową odbiornika. Jednocześnie proponuje się ustalić poziomy dopuszczalne
emisji nieparzystych wyższych harmonicznych prądu jednakowe dla wszystkich
rodzajów lamp LED z zachowaniem odpowiedniej wartości całkowitego współczynnika
mocy (uwzględniając wyższe harmoniczne) PF danego źródła światła. Proponowane
dopuszczalne poziomy nieparzystych składowych harmonicznych dla rzędów od h3 do
h39 oraz minimalną wartość wskaźnika PF przedstawiono w tabeli 10.1.
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Tabela 10.1. Proponowane dopuszczalne wartości harmonicznych prądu oraz współczynnika mocy
dla elektroluminescencyjnych urządzeń oświetleniowych (klasa C)

Rząd
harmonicznych
h

Dopuszczalny maksymalny prąd
harmonicznej przeliczony na jeden wat
wejściowej mocy czynnej odbiornika
Ih [mA/W]

3

3,0

5

1,5

7

1,0

9

0,5

11

0,4

13

0,3

15, 17, …, 39

0,2

Dla danego źródła światła zachowana powinna być również
minimalna dopuszczalna wartość współczynnika mocy
PF [–]
PF

0,8

Lampy LED pobierają nawet dziesięciokrotnie mniej mocy czynnej niż żarówki oraz
nawet dwukrotnie mniej niż lampy fluorescencyjne, jednocześnie emitując taką samą
ilość strumienia świetlnego. Mimo to dla zapewnienia odpowiednich warunków
oświetleniowych w większości pomieszczeń czy nawet w całym budynku konieczne jest
zastosowanie wielu półprzewodnikowych źródeł światła. Dlatego też proponuje się
wprowadzenie do zapisów normy [68] pojęcia grupy elektroluminescencyjnych źródeł
światła. Taka grupa składałaby się z kilku a nawet kilkudziesięciu lamp, tworzących
jeden obwód oświetleniowy i mogłaby być rozpatrywana jako jeden złożony sprzęt
oświetleniowy kwalifikujący się do odbiorników klasy C we wspomnianej normie.
Pomiar harmonicznych prądu dla grupy elektroluminescencyjnych źródeł światła
mógłby być dokonywany w rozdzielnicy, z której obwód oświetleniowy jest zasilany.
Zapisy normy [68] nie określają dopuszczalnej wartości współczynnika zawartości
wyższych harmonicznych prądu THDI dla odbiorników. Wskaźnik THDI, będący
sumaryczną zawartością poszczególnych harmonicznych prądu, jest bardziej przejrzysty
(a zarazem bardziej czytelny) podczas określania odkształceń przebiegu czasowego
prądu, w przeciwieństwie do grupy wielu wartości (poszczególnych harmonicznych).
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Proponuje się, aby określić dopuszczalny poziom współczynnika THDI dla każdego
uwzględnionego w normie [68] odbiornika lub grupy urządzeń. Dla pojedynczych lamp
LED lub obwodu oświetleniowego składającego się z wielu elektroluminescencyjnych
źródeł światła optymalną dopuszczalną wartością mogłaby być THDI = 40%
(współczynnik wyliczany dla wszystkich harmonicznych prądu z przedziału od h2 do
h40). Wartość ta została oszacowana na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
półprzewodnikowych źródeł światła. W miarę rozwoju tego typu źródeł światła,
dopuszczalną wartość współczynnika odkształceń prądu można będzie skorygować
i obniżyć w kolejnych nowelizacjach normy PN-EN 61000-3-2.
Należałoby również unormować algorytm wykonywania pomiarów współczynnika
zawartości wyższych harmonicznych prądu. Pomiar powinien być wykonany przy
pełnym obciążeniu – w przypadku grupy lamp LED wszystkie źródła światła powinny
być

włączone. Rejestracja pomiaru

powinna

trwać

przynajmniej

8

godzin

(z próbkowaniem 200 ms) i w tym czasie 95% ze zbioru 10 minutowych średnich
wartości współczynnika THDI nie mogłoby przekroczyć dopuszczalnej wartości
określonej w normie [68]. Przeprowadzenie takich pomiarów, jak opisano powyżej,
wymaga dysponowania odpowiednim przyrządem pomiarowym, który będzie
wyposażony w odpowiednio dużą pamięć pozwalającą gromadzić dane pomiarowe oraz
będzie przystosowany do analizy wyższych harmonicznych prądu aż do 40 rzędu.
Pomiary powinny być rejestrowane w sposób zautomatyzowany oraz zgodny
z algorytmem. Najczęściej tego typu rejestratory zapisują w swojej pamięci wartości
minimalne, maksymalne i średnie, które są co pewien okres czasu rejestracji przeliczane
z zapamiętanych wartości. Proponuje się, by w analizie THDI uwzględniać tylko
wartości średnie i maksymalne, gdyż z punktu widzenia normy [68] (w której określone
są maksymalne wartości dopuszczalne dla harmonicznych) zarejestrowane wartości
minimalne nie mają większego znaczenia.
Z przeprowadzonych badań i analiz trudno jest ocenić, czy określone w normie [66]
dopuszczalne wartości harmonicznych napięcia oraz współczynnika THDU, w punkcie
przyłączenia instalacji odbiorczej, mogą zostać przekroczone pod wpływem działania
obwodów z dużą liczbą lamp LED. Dlatego też na tym etapie pracy nie proponuje się
wprowadzania zmian do omawianej normy.
Proponowane zmiany miałyby wpłynąć na ujednolicenie dla lamp LED poziomów
harmonicznych prądu i wskaźnika THDI, co ograniczyłoby dowolność ich interpretacji.
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Rozdział 11. Podsumowanie
W niniejszej pracy szczególną uwagę zwrócono na odbiorniki nieliniowe
o niewielkich mocach, jakimi są elektroluminescencyjne źródła światła. Wykazano, że
układy zasilające kompaktowych lamp LED generują wyższe harmoniczne natężenia
prądu o poziomach znacznie przekraczających wartości dopuszczalne (rozdział 7).
Praca tylko jednego źródła światła, silnie odkształcającego sygnał prądu, właściwie nie
ma wpływu na odkształcenie napięcia zasilającego. Jednak duże skumulowanie lamp
LED może odkształcić napięcie w punkcie przyłączenia obwodu oświetleniowego,
powodując przekroczenie dopuszczalnych poziomów wyższych harmonicznych
napięcia oraz współczynnika THDU. Wskazane jest, żeby określać bardziej
rygorystyczne poziomy kompatybilności dla natężenia prądu i aby to one miały
pierwszeństwo przed poziomami kompatybilności dla napięcia. Takie zalecenie wynika
z faktu, że to odkształcony przebieg czasowy prądu odbiornika powoduje wzrost
odkształcenia przebiegu czasowego napięcia w instalacji zasilającej i dopiero takie
napięcie niekorzystnie wpływa na inne urządzenia zasilane z tej samej instalacji. Nie
mniej jednak, wyższe harmoniczne prądu w sposób bezpośredni także negatywnie mogą
oddziaływać na inne odbiorniki energii elektrycznej.
W odpowiedzi na wyniki badań, które potwierdzają generowanie przez źródła
światła LED ponadnormatywnych poziomów wyższych harmonicznych prądu,
zaprojektowano i wykonano oryginalny układ pozwalający ograniczyć propagację
składowych prądu o wyższych rzędach (zasilacz dwustopniowy). Wprowadzenie układu
zasilacza do obwodu oświetleniowego pozwoliło obniżyć emisję harmonicznych prądu,
czego dowodem są wyniki z przeprowadzonych badań (rozdział 9). Poziomy wyższych
harmonicznych prądu, we wszystkich wykonanych badaniach lamp LED z zasilaczem
dwustopniowym, okazały się zgodne z wymaganiami normatywnymi zawartymi w [68].
W pracy wykazano więc skuteczność zastosowania wspomnianego urządzenia jako
układu korekcji wyższych harmonicznych prądu w obwodach oświetleniowych
z kompaktowymi elektroluminescencyjnymi źródłami światła.
Ponadto, w niniejszej rozprawie przedstawiono również, jak bardzo niejednoznaczne
są wymagania normy [68] w zakresie wyższych harmonicznych natężenia prądu dla
takich odbiorników jak lampy LED. Dlatego też, zaproponowano wprowadzenie zmian
w normie, które pozwolą ujednolicić poziomy wyższych harmonicznych prądu dla
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wszelkich elektroluminescencyjnych źródeł światła oraz ich zestawów. Zmiany mają
także na celu wprowadzenie uszczegółowień, które przyczynią się do wyeliminowania
możliwości niejednoznacznej interpretacji zapisów normy.
Biorąc pod uwagę przedstawione w niniejszej rozprawie doktorskiej wyniki badań
oraz wyniki analiz wraz z wysuniętymi wnioskami, można ostatecznie stwierdzić, że
zakres pracy został zrealizowany. Osiągnięte zostały również założone cele, a teza
rozprawy doktorskiej w brzmieniu:
„Istnieje możliwość poprawy jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających
obwody oświetleniowe z lampami LED zawierającymi zintegrowane układy
sterująco-zasilające poprzez modyfikację układu zasilania elektroluminescencyjnych
źródeł światła i zastosowanie zasilaczy dwustopniowych”
została udowodniona.
Przeprowadzone badania oraz analizy i wnioski nie wyczerpują w pełni zagadnienia
związanego z elektroluminescencyjnymi źródłami światła oraz generowanymi przez nie
wyższymi harmonicznymi natężenia prądu. Dotychczasowe badania można rozszerzyć:
a) o pomiary i analizę wyższych harmonicznych prądu dla elektroluminescencyjnych
źródeł światła o mocach znamionowych wyższych niż 25 W,
b) o obliczenia optymalizacyjne współczynnika zawartości wyższych harmonicznych
prądu THDI w obwodach oświetleniowych zawierających wiele źródeł światła LED
o różnych konstrukcjach,
c) o modelowanie rozpływu w sieci zasilającej wyższych harmonicznych napięcia oraz
natężenia prądu generowanych przez lampy LED.
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