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REGULATOR ROZMYTY W UKŁADZIE STEROWANIA 

ENERGETYCZNYM FILTREM AKTYWNYM 

Streszczenie. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania regulatora rozmy-

tego w miejsce klasycznego regulatora napięcia stałego w układzie sterowania 

energetycznego filtru aktywnego EFA. Zaprezentowane zostały wyniki badań 

symulacyjnych i laboratoryjnych. Wykazano, że w wyniku zastosowania regulatora 

rozmytego można poprawić parametry dynamiczne układu sterowania. 
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FUZZY CONTROLLER IN ACTIVE POWER FILTER CONTROL SYSTEM  

Summary. The paper presents possibility of application of a fuzzy logic controller 

instead of a DC voltage classical regulator to the APF active power filter control system. 

There are given simulation and experimental results. It has been proved that use of the 

fuzzy logic controller improves the dynamic parameters of the control system. 

Keywords: active power filters, classical controller, fuzzy logic controller 

1. WSTĘP 

Równoległe energetyczne filtry aktywne (EFA) [2, 3, 13] są urządzeniami pozwalającymi 

na poprawę jakości energii elektrycznej przez eliminację wyższych harmonicznych prądu, 

kompensację mocy biernej podstawowej harmonicznej czy symetryzację obciążenia 

widzianego z zacisków sieci. W zależności od sposobu sterowania układem EFA możliwa jest 

realizacja wybranych lub wszystkich z wymienionych funkcji. Przykładowy schemat 

trójfazowego równoległego energetycznego filtru aktywnego przedstawiony został na 

rysunku 1. Układ sterowania ma w tym przypadku za zadanie podać odpowiednie sygnały na 

bramki tranzystorów falownika, który wraz z dławikami Lc realizuje funkcję sterowanego 

źródła prądów. Efektem działania układu EFA, w idealnym przypadku, jest prąd o przebiegu 

sinusoidalnym w linii zasilającej, natomiast wszystkie niepożądane składowe prądu 

przepływają wyłącznie w układzie odbiornik-źródło sterowane prądu dodawczego, nie 
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obciążając tym samym źródła zasilania. Przekształtnik układu EFA zasilany jest jedynie  

z kondensatora CDC, a układ sterowania odpowiada dodatkowo za utrzymywanie 

odpowiedniego napięcia na jego okładkach. W stanie ustalonym utrzymywanie 

odpowiedniego napięcia na kondensatorze UDC polega na dostarczeniu do przekształtnika 

stałej mocy czynnej kompensującej straty mocy na elementach falownika oraz mocy czynnej 

wynikającej z generowanego przebiegu prądu. W przypadkach dynamicznych, np. zmiany 

obciążenia, następuje duża różnica mocy odbiornika i założonej przez układ sterownia 

wzorcowej mocy czynnej (lub w zależności od sposobu sterownia prądu aktywnego). Różnica 

ta wynika ze skończonego czasu ustalania poprawnego wzorca [10]. Powoduje to zmiany 

napięcia na kondensatorze UDC, co pociąga za sobą konieczność stosowania odpowiedniego 

regulatora napięcia UDC. Najczęściej stosowane są klasyczne regulatory PI, regulatory P oraz 

regulatory impulsowe [2, 13].  

Standardowe układy regulacji nie zapewniają jednak optymalnej pracy filtrów aktywnych 

w całym zakresie zmian obciążenia, w szczególności w przypadku jego szybkich zmian oraz 

w przypadku wystąpienia stanów zakłóceniowych [8, 11].  W ostatnich latach [4, 12] 

podejmowane są próby zastosowania w układach regulacji regulatorów wykorzystujących 

logikę rozmytą [5, 7, 14], które mogę wykazywać lepsze właściwości regulacji, zwłaszcza  

w stosunku do układów nieliniowych [6].  

 

 

Rys. 1. System z trójfazowym równoległym energetycznym filtrem aktywnym 

Fig. 1. System with three-phase shunt active power filter 
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2. ALGORYTM STEROWANIA 

Jednym z częściej stosowanych algorytmów sterowania energetycznym filtrem 

aktywnym jest algorytm w dziedzinie czasu, bazujący na teorii mocy chwilowej Akagiego [1] 

bądź też jej uogólnieniach. Algorytm sterowania w tym przypadku sprowadza się do 

policzenia mocy chwilowej czynnej p i mocy chwilowej urojonej q [1,2]: 
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po wcześniejszej transformacji napięć i prądów sieciowych do współrzędnych α-β  

(z wykorzystaniem transformaty Clarke): 
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Wyznaczenie niekorzystnych składowych mocy, a tym samym niekorzystnych 

składowych prądów linii zasilających, wymaga dekompozycji mocy chwilowych układu, 

czyli odpowiedniej filtracji [10, 13]. Składowe te pozwalają na wyznaczenie prądów, jakich 

powinien dostarczać EFA do układu: 
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Składowa zmienna mocy czynnej sumowana jest tutaj dodatkowo ze składnikiem 

odpowiedzialnym za regulację napięcia na kondensatorze (Δpdc). Ostatnim krokiem jest 

przekształcenie składowych prądu kompensatora ze współrzędnych ortogonalnych α-β do 

układu trójfazowego: 
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Schemat algorytmu sterownia został przedstawiony na rysunku 2. Dobór parametrów 

regulatora napięcia UDC zależy od zmian mocy odbiornika, napięcia (UDCref) i pojemności 

kondensatora oraz wymaganych maksymalnych odchyleń od założonego napięcia. Stosowane 

regulatory nie mogą zbyt szybko reagować na małe zmiany napięcia na kondensatorze, gdyż 

może to powodować niekorzystne odkształcenie prądów sieci. 
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Rys. 2. Schemat algorytmu sterownia układu EFA 

Fig. 2. Diagram of APF control algorithm  

3. DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA ROZMYTEGO 

Typowy regulator rozmyty złożony jest z trzech podstawowych bloków: z bloku 

fuzyfikacji (rozmywania), wnioskowania i defuzyfikacji (wyostrzania). Schemat ideowy 

regulatora rozmytego pokazano na rys. 3.  

 

 

 

Rys. 3. Schemat ideowy regulatora rozmytego 

Fig. 3. Diagram of fuzzy logic controller 

 

W bloku fuzyfikacji (rozmywania) wielkości wejściowe regulatora podlegają procesowi 

rozmycia. Dokonuje się tam podziału zakresu zmian danej wielkości wejściowej na 

przedziały, określając dla nich jednocześnie funkcje przynależności i związany z tym stopień 

przynależności danej wartości wielkości wejściowej do danego zbioru rozmytego. Typowe 

oznaczenia i związane z nimi kształty funkcji przynależności to: NL (negative large), NS 

(negative small), ZO (zero), PS (positive small), PL (positive large). 
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Rys. 4. Funkcja przynależności napięcia ΔuDC  

Fig. 4. The membership function of voltage ΔuDC  

 

Na rysunku 4 przedstawiony został przykładowy kształt funkcji przynależności µ(u) dla 

wartości różnicy napięć ΔuDC pomiędzy napięciem uDC a wartością UDC =200 V. Ponieważ 

w rozpatrywanym układzie regulacji zakres regulacji będzie wynosił ±10 V, a w zastoso-

wanym regulatorze przedział wielkości wejściowej regulatora zawiera się w granicach ±1, 

stąd na wejściu regulatora wielkość wejściowa jest dzielona przez wartość 10. Natomiast 

wielkość wyjściowa za regulatorem jest ustalana jako wartość z przedziału ±0,1.  

Kolejnym blokiem w regulatorze rozmytym jest blok wnioskowania. Podstawowym 

elementem tego bloku jest zbiór reguł wnioskowania. Standardowo operuje się zbiorem reguł 

„JEŻELI stan procesu, TO zmienna sterująca”. W ten sposób na podstawie rozmytych 

wielkości wejściowych regulatora, wykorzystując ich funkcje przynależności, wyznacza się 

kształt funkcji przynależności wielkości wyjściowej.   

W ostatnim bloku regulatora rozmytego – w bloku defuzyfikacji na podstawie 

wyznaczonej wcześniej funkcji przynależności dla wielkości wyjściowej w procesie 

defuzyfikacji (wyostrzania) zostaje wyznaczona wartość wielkości wyjściowej jako wartość 

wyjściowa regulatora. Znanych jest wiele metod defuzyfikacji – najważniejsze z nich 

(najczęściej przytaczane w literaturze) to: metoda środka ciężkości (COG - center of gravity), 

metoda środka sum (COS – center of sums), metoda środka największego obszaru (COLA – 

center of largest area), metoda „pierwszy z największych” (FOM – first of maxima), metoda 

środkowy  z największych (MOM – middle of maxima), metoda wysokości (HM – high). 

Efekty działania poszczególnych metod defuzyfikacji można zaobserwować jako wynik 

przeprowadzonych badań symulacyjnych, a następnie badań na obiekcie rzeczywistym. 

Dopiero wówczas można dokonać wyboru właściwej metody defuzyfikacji. 

W ramach prowadzonych badań symulacyjnych dla ustalenia parametrów regulatora 

wykorzystany został Fuzzy Logic Toolbox pakietu obliczeniowego Matlab. Moduł Fuzzy 

Logic Toolbox wyposażony jest w FIS Editor, za pomocą którego można ustalić podstawowe 

nastawy regulatora [9].  
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a) b) 

  

 
Rys. 5. Nastawy funkcji przynależności regulatora dla: a) wejścia regulatora rozmytego, b) wyjścia 

regulatora rozmytego 

Fig. 5. Settings of membership function for: a) the input of fuzzy regulator, b) the output of fuzzy 

regulator 

 

Na rysunku 5 przedstawiono optymalne nastawy funkcji przynależności wejścia i wyjścia 

regulatora, jakie udało się ustalić na podstawie przeprowadzonych badań. Przedstawione na 

rysunkach opisy funkcji oznaczają odpowiednio: 

  NB – negative big, 

 NM – negative medium, 

 NS – negative small, 

 ZE – zero, 

 PS – positive small, 

 PM – positive medium, 

 PB – positive big. 

W ramach przeprowadzonych badań ustalona została również baza reguł, którą 

przedstawiono na rysunku 6. 

 

 

 
Rys. 6. Baza reguł ustalona na podstawie badań 

Fig. 6. The base of rules fixed during researches 
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W celu ustalenia najlepszych parametrów pracy regulatora w ramach przeprowadzonych 

badań testowano różne metody wyostrzania (defuzyfikacji). Ostatecznie wybrana została 

metoda środka ciężkości (COG), dająca najlepsze wyniki.  

4. WYNIKI SYMULACJI 

W układzie sterowania energetycznego filtru aktywnego stosowany jest regulator, 

którego zadaniem jest utrzymywanie stałej wartości napięcia na kondensatorze oznaczonym 

na schemacie sterowania EFA (rys. 1) jako CDC. W rozpatrywanym przypadku układ regulacji 

powinien potrafić utrzymać stałą wartość napięcia 200 V. Standardowo w układzie regulacji 

wykorzystuje się regulator klasyczny, z reguły jest to regulator typu PI. Na rysunku 7 

zaprezentowany został układ sterowania (wyznaczania prądów wzorcowych) z regulatorem 

rozmytym napięcia stałego (FLC).  

 

Rys. 7. Schemat układu regulacji trójfazowego EFA z regulatorem rozmytym 

Fig. 7. Diagram of control system of APF with fuzzy logic controller 

 

Na rysunku 8 przedstawione zostały przebiegi podstawowych wielkości układu – 

uzyskanych jako efekt symulacji komputerowych – w przypadku zastosowania klasycznego 

regulatora PI [9]. W ramach symulacji założono skokową zmianę obciążenia w układzie po 

czasie 0,1 sekundy. Zmiana obciążenia powoduje spadek napięcia na kondensatorze (do 

wartości około 197 V) oraz prowadzi do przeregulowania do wartości 202 V, a w czasie 

trwania stanu nieustalonego występują oscylacje.  
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Zastosowany układ  regulacji powoduje, że uzyskiwany składnik prądu związany  

z regulacją napięcia na kondensatorze jest nieznacznie zniekształcony, co w konsekwencji 

powoduje niewielkie odkształcenia prądu pobieranego z sieci. 

 

Rys. 8. Wyniki symulacji z regulatorem PI  

Fig. 8. Simulation results with PI controller  

 

W celu eliminacji przynajmniej niektórych niepożądanych efektów regulacji podjęto 

próbę poprawy dynamiki układu regulacji przez zastosowanie regulatora rozmytego FLC  

w miejsce poprzedniego regulatora PI. Układ sterowania z regulatorem FLC jest taki sam jak 

dla regulatora tradycyjnego, z tym że jedynie w miejsce regulatora PI umieszczony jest 

regulator rozmyty (rys. 7). W układzie sterowania przedstawionym na rysunku 7 wartość 

sygnału wyjściowego regulatora napięcia stałego mnożona jest przez liczbę 2000 (wstępnie 

ustalony mnożnik). Uzyskuje się wówczas jednak wyniki gorsze niż w układzie regulacji  

z regulatorem PI. Osiągana po zaniku stanu nieustalonego wartość napięcia na kondensatorze 

jest o 0,5 V większa od wymaganej wartości 200 V, nieco mniejszym przeregulowaniom 

napięcia na kondensatorze, jak przy regulatorze PI, towarzyszy większe odkształcenie prądu 

pobieranego z sieci. 
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Rys. 9. Wyniki symulacji z regulatorem rozmytym dla wzmocnienia 2000 

Fig. 9. Simulation results with fuzzy logic controller for amplification 2000 

 

 

Rys. 10. Wyniki symulacji z regulatorem rozmytym dla wzmocnienia 3000 

Fig. 10. Simulation results with fuzzy logic controller for amplification 3000 

 

Jak wykazały przeprowadzone symulacje, poprawienie wyników regulacji z regulatorem 

rozmytym w rozpatrywanym układzie możliwe jest przez właściwy dobór współczynnika 

wzmocnienia. Wraz ze zmianą jego wartości istotnie zmieniały się też właściwości układu 

regulacji i otrzymywane wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych przyjęto 

optymalną wartość tego współczynnika jako 3000. Uzyskiwane wówczas wyniki symulacji 
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zostały przedstawione na rysunku 10. Analiza tych wyników pozwala wnioskować, że  

w układzie regulacji uzyska się stan ustalony po czasie 0,04 s. Jest to czas krótszy niż  

w przypadku zastosowania regulatora PI. Otrzymywany w tym przypadku składnik prądu 

układu EFA związany z regulowanym napięciem po zakończeniu czasu trwania stanu 

nieustalonego nie jest już odkształcony, w wyniku czego można otrzymać prąd sieci 

zasilającej o przebiegu sinusoidalnym. 

5. BADANIA LABORATORYJNE 

Uzyskane na drodze symulacyjnej wyniki i analizy zostały wykorzystane w układzie 

rzeczywistym trójfazowego energetycznego filtru aktywnego o następujących parametrach: 

|E|1,2,3 = 63 V, Ls = 0,8 mH, LC = 1,2 mH, UDC = 200 V, CDC = 4300 μF, fPWM = 25 kHz. 

Jako układ sterownia zastosowano zestaw uruchomieniowy procesora sygnałowego 

TMS320F28335 firmy Texas Instruments (rys. 11). Wybrany układ łączy zalety 

zmiennoprzecinkowego procesora sygnałowego z wyspecjalizowanym do sterowania 

kontrolerem i pozwala na stosunkowo łatwą implementację algorytmu sterowania 

energetycznego filtru aktywnego [3]. 

 

 

 

Rys. 11. Widok układu z procesorem sygnałowym  - układ eZdsp TMS320F28335 

Fig. 11. View of system with signal processor – the system eZdsp TMS320F28335 

 

Podobnie jak w przypadku symulacji dokonano najpierw przebadania układu sterowania 

z regulatorem PI, a następnie zaimplementowano regulator rozmyty FLC. W ramach badań  

z realizacji praktycznej układów regulacji zostały zarejestrowane przebiegi napięć i prądów 

układu trójfazowego oraz dokonano pomiaru wyższych harmonicznych prądu po stronie 

źródła zasilania.  
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Rys. 12. Przebiegi prądów układu i napięcia na kondensatorze w układzie rzeczywistym  

z regulatorem PI  

Fig. 12. Waveforms of currents of the system and the waveform of the voltage on capacitance 

terminals in real system with PI controller 
 

W ramach badań układu z regulatorem PI po dobraniu optymalnych nastaw regulatora 

(nastaw, których nie dało się już poprawić, każda ich zmiana prowadziła do pogorszenia 

wyników regulacji) uzyskano efekty regulacji, które przedstawiono na rysunku 12.      

Podobnie jak w przypadku symulacji przy zmianie obciążenia w układzie można 

zaobserwować wyraźny spadek napięcia na kondensatorze o wartość ok. 8 V. Działanie 

regulatora, prowadzące do ponownego wyrównania napięcia, powoduje powstanie 

przeregulowania o wartość ok. 4 V. Stan ustalony zostaje osiągnięty po czasie ok. 275 ms,  

a osiąganie stanu ustalonego ma charakter oscylacyjny. 

 

 

 

Rys. 13. Kształty i zakresy funkcji przynależności dla różnicy napięć ΔuDC w układzie rzeczywistym 

Fig. 13. Shapes and ranges of membership functions for voltage ΔuDC in real system 

Na rysunku 13 zostały przedstawione przyjęte zakresy funkcji przynależności dla 

wartości różnicy napięć u pomiędzy napięciem uDC a wartością 200 V w układzie  

z regulatorem rozmytym FLC. Jednocześnie dokonane zostały drobne zmiany, polegające na 
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zmianie skali różnicy napięć (przemnożenie przez 100 zakresu zmian napięcia w granicach ±1 

prowadzące do wartości ±100 w układzie rzeczywistym), podobnie jak w symulacji 

wprowadzona została strefa nieczułości (w ramach funkcji ZE), pozwalająca na 

wyeliminowanie reakcji układu regulacji na niewielkie zmiany sygnału wejściowego. 

Ponadto, skrajne funkcje trójkątne zostały zastąpione przez funkcje trapezowe. 

W celu przyśpieszenia obliczeń związanych z wyostrzaniem (defuzyfikacją) funkcje 

przynależności dla wyjścia regulatora zostały przyjęte jako singletony (rys. 14). 

 

 

 

Rys. 14. Funkcje przynależności dla wyjścia regulatora jako singletony  

Fig. 14. Membership functions for controller output as singletons  
 

Na rys. 15 zostały przedstawione efekty regulacji przy zastosowaniu regulatora rozmy-

tego FLC. Dokonane zostały analogiczne pomiary jak dla układu z regulatorem klasycznym 

PI.   

 

 
 

 

Rys. 15. Przebiegi prądów układu i napięcia na kondensatorze w układzie rzeczywistym z regulatorem 

rozmytym  

Fig. 15. Waveforms of currents of the system and the waveform of the voltage on capacitance 

terminals in real system with fuzzy logic controller 
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W stosunku do wyników pomiarów z regulatorem PI można zauważyć, że w układzie  

z regulatorem rozmytym FLC chwilowy spadek napięcia na kondensatorze jest niższy (ok. 

5 V) i praktycznie nie występuje przeregulowanie. Czas ustalania się przebiegów jest krótszy 

niż w układzie z regulatorem PI i wynosi ok. 115 ms w stosunku do 275 ms w przypadku 

poprzednim. Nieznacznemu pogorszeniu ulega jednak współczynnik THD prądu sieci – 

współczynnik ten jest wyższy o 0,5-1,1% (wynik z serii pomiarów) w stosunku do 

współczynnika uzyskanego w układzie z regulatorem PI.  

W ramach przeprowadzonych badań laboratoryjnych podjęto jeszcze próbę zmniejszenia 

oscylacji w stanie ustalonym przez wprowadzenie zmian w kształcie funkcji przynależności. 

Udało się dokonać poprawienia tej właściwości poprzez zwiększenie liczby funkcji 

przynależności i korektę ich zakresów (rys. 16). W ten sposób udało się również uzyskać 

zmniejszenie efektu powstania skoku sygnału wyjściowego regulatora.  

 

 

 

Rys. 16. Skorygowane kształty funkcji przynależności dla różnicy napięć ΔuDC w układzie 

rzeczywistym 

Fig. 16. Corrected shapes of membership functions for voltage ΔuDC in real system 

 

Modyfikacja funkcji przynależności spowodowała również zmianę wartości sygnału 

wyjściowego dla poszczególnych funkcji, co zostało pokazane na rys. 17. 

 

 

 

Rys. 17. Skorygowane funkcje przynależności dla wyjścia regulatora jako singletony  
Fig. 17. Corrected membership functions for controller output as singletons  

 

Efekty uzyskanej poprawy regulacji przedstawione zostały na rysunku 18.  
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Rys. 18. Przebiegi prądów układu i napięcia na kondensatorze w układzie rzeczywistym z regulatorem 

rozmytym po modyfikacji funkcji przynależności 

Fig. 18. Waveforms of currents of the system and the waveform of the voltage on capacitance 

terminals in real system with fuzzy logic controller after modification of membership 

functions 

 

Przedstawiona modyfikacja stanowiła ostatni etap badań. Z analizy przebiegów wynika, 

że tym razem spadek napięcia na kondensatorze osiągnął wartość 7 V, co jest wynikiem 

gorszym niż przed modyfikacją, ale jednocześnie wynikiem lepszym niż w przypadku 

regulatora PI. Również wydłużeniu uległ całkowity czas regulacji do wartości 125 ms, ale 

nadal jest to czas krótszy niż dla regulatora PI. Współczynnik THD prądu sieci jest nadal 

wyższy niż w przypadku z regulatorem PI. Różnica w tym przypadku wynosiła jedynie 

0,2% - 0,4%, przy znacznie krótszym czasie uzyskanego stanu przejściowego. 

6. PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono przykład zastosowania regulatora rozmytego w układzie 

sterowania energetycznym filtrem aktywnym. Regulator rozmyty zastąpił w tym przypadku 

klasyczny regulator PI odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego napięcia stałego układu 

EFA. Utrzymywanie napięcia stałego na zadanym poziomie jest niezbędne dla poprawnej 

pracy układu energetycznego filtru aktywnego. W stanach przejściowych następuje spadek 

lub wzrost napięcia na kondensatorze CDC spowodowany przepływem mocy czynnej 

pomiędzy siecią a przekształtnikiem (elementem wykonawczym EFA). Przedstawione  

w pracy wyniki symulacji oraz wyniki laboratoryjne pokazują, że przez zastosowanie 

regulatora rozmytego możliwe jest poprawienie właściwości dynamicznych układu regulacji, 
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a zarazem całego układu EFA w stosunku do układu z regulatorem PI. Możliwe jest 

zmniejszenie czasu regulacji oraz maksymalnych odchyleń napięcia od zadanej wartości. 

Istotnym zagadnieniem okazało się utrzymanie zbliżonych właściwości układu EFA w stanie 

ustalonym. Zły dobór parametrów regulatora rozmytego może powodować odkształcenie 

składnika prądów układu energetycznego filtru aktywnego związanego z regulowanym 

napięciem, co powoduje niepotrzebne odkształcenie prądów sieci. 
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Abstract  

Using Active Power Filters (APF) allows to improve power quality by reduction of 

harmonics, reactive power compensation or by load balancing. Control system in shunt APF 

computes reference currents generated by voltage source inverter (VSI) with Lc inductors. In 

ideal case, after using Active Power Filter, the source currents are sinusoidal and optimal. 

Control system of APF should also regulate the UDC voltage on CDC capacitor. For this 

purpose the PI controller is usually used. During fast transient states of load, UDC voltage can 

vary too fast and classical regulator can be insufficient.  

In the paper possibility of application of a fuzzy logic controller instead of a classical DC 

voltage regulator in control system of APF has been presented. The Fuzzy Logic Toolbox 

from Matlab has been used for calculation of controller parameters. Simulation and 

experimental results with comparison for both solutions have been shown in the paper. It has 

been proved that application of fuzzy logic controller can improve the dynamic parameters of 

control system. The achieved transient times of  UDC voltage after step change of load for 

system with fuzzy controller have been shorter then for system with PI controller. 

Performance of Active Power Filter in steady states for both cases has been similar.  

  


