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ANALIZA WPŁYWU CZASÓW MARTWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI 
HYBRYDOWEGO ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO 

Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę wpływu czasów martwych na 
właściwości hybrydowego energetycznego filtru aktywnego. Jako przykład posłużył 
trójfazowy filtr hybrydowy w układzie z filtrem pasywnym jednej harmonicznej. 
Pokazano wpływ czasów martwych przekształtnika na jego napięcia wyjściowe oraz na 
efekt redukcji wyższych harmonicznych przez układ hybrydowy.  

Słowa kluczowe: energetyczny filtr aktywny, wyższe harmoniczne, falownik napięcia 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DEAD TIME ON THE HYBRID 
ACTIVE POWER 

Summary. In the paper influence of voltage inverter dead time on filtering 
properties of hybrid active power filter was analyzed. The hybrid filter with single tuned 
passive filter was used as an example. The effect of inverter dead time to the output 
voltages as well as impact on harmonics reduction by hybrid filter were presented. 
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1. WSTĘP  

Przedmiotem rozważań jest trójfazowy hybrydowy energetyczny filtr aktywny (HEFA) 
[2,3,6,11], który stanowi połączenie klasycznego pasywnego filtru wyższych harmonicznych  
i energetycznego filtru aktywnego (EFA). Połączenie obu rozwiązań pozwala na uzyskanie 
lepszych właściwości filtracyjnych w stosunku do układu pasywnego oraz na obniżenie 
wymaganej mocy pozornej układu aktywnego [2,3,11]. Układ stosowany jest w celu 
eliminacji wyższych harmonicznych prądu sieci oraz statycznej kompensacji mocy biernej 
podstawowej harmonicznej. Niezależnie od konfiguracji HEFA, elementem wykonawczym 
części aktywnej układu jest przekształtnik tranzystorowy generujący napięcia o zadanym 
przez układ sterowania kształcie. Z powodu skończonego czasu zmiany stanów tranzystorów 
konieczne jest wprowadzenie w ich sterowaniu czasów martwych. Czasy martwe powodują 
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natomiast odkształcenie generowanych napięć, co może stanowić istotny problem w działaniu 
układu. Przykładowo, w przypadku energetycznego filtru aktywnego konieczna jest 
kompensacja czasów martwych [8,9,10], gdyż mogą one w znacznym stopniu obniżyć 
efektywność filtracji wyższych harmonicznych prądów [1]. W artykule dokonano analizy 
wpływu czasów martwych na właściwości filtracyjne układu HEFA na przykładzie 
konfiguracji z połączeniem szeregowym filtru pasywnego siódmej harmonicznej  
i układu EFA [4,5,7,12]. Schemat badanego układu został pokazany na rys. 1. 

 

 
 

Rys. 1. Trójfazowy energetyczny filtr hybrydowy z filtrem pasywnym jednej harmonicznej  
Fig. 1. Three-phase hybrid active power filter with single tuned passive filter 
 

Zastosowanie w analizowanym układzie filtru pasywnego dla jednej harmonicznej 
pozwala na obniżenie kosztów, ale pociąga za sobą konieczność rozbudowy układu 
sterowania. Algorytm sterownia przedstawiony został w poprzednich pracach autorów [4,5]. 
Pozwala on na wyznaczenie wzorów napięć wyjściowych przekształtnika vk1,2,3 zależnych od 
wyższych harmonicznych prądów źródła oraz wybranych wyższych harmonicznych prądów 
odbiornika. Daje to możliwość kształtowania charakterystyk filtracyjnych układu HEFA dla 
wybranych harmonicznych [4, 5]. Schemat algorytmu wyznaczania napięć wzorcowych 
przekształtnika pokazano na rys. 2.  
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Rys. 2. Schemat algorytmu wyznaczania napięć wzorcowych przekształtnika  
Fig. 2. Diagram of the algorithm determining the reference voltage of the inverter 

2.  CZASY MARTWE I SPOSÓB ICH KOMPENSACJI  

Wprowadzenie czasu martwego td do przebiegów sterujących parami tranzystorów 
przekształtnika zaburza współczynnik wypełnienia przebiegu wyjściowego. Wpływ czasu 
martwego został przeanalizowany na przykładzie fazy L1 (rys. 3a). W czasie martwym td 
żaden z tranzystorów T11, T12 nie przewodzi, natomiast przewodzi jedna  z diod: dolna (przy 
T12), jeżeli prąd wyjściowy iK1 > 0 oraz górna (przy T11), jeżeli iK1 < 0. W związku z tym 
przebieg napięcia wyjściowego vk1 kształtuje się odmiennie w zależności od znaku iK1:  
a) jeżeli w danym k-tym cyklu przetwarzania PWM iK1 > 0, wówczas jego szerokość impulsu 
ΔTk zmniejsza się o td, co prowadzi do zaniżenia współczynnika wypełnienia Dk o ΔD do 
wartości: Ddt k (rys. 3a): 
 

 DDD kkt d  (dla iK1 > 0), (1) 
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b) jeżeli w danym l-tym cyklu przetwarzania PWM iK1 < 0, wówczas szerokość impulsu ΔTl 
zwiększa się o td, co prowadzi do zawyżenia współczynnika wypełnienia Dl o ΔD do 
wartości: Ddt l (rys.3a): 
 

 DDD llt d  (dla iK1 < 0), (2) 
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Czas martwy można skompensować poprzez zwiększenie współczynnika wypełnienia 
przebiegów sterujących g11, g12 o ΔD (zwiększenie szerokości impulsu o td), jeżeli iK1 > 0, 
oraz zmniejszenie o ΔD (zmniejszenie szerokości impulsu o td), jeżeli iK1 < 0 [9]. W efekcie 
tej korekty współczynnik wypełnienia przebiegu vK1 osiąga zamierzone wartości –  Dk 
(szerokość impulsu ΔTk) dla iK1 > 0 oraz Dl (szerokość impulsu ΔTl) dla iK1 < 0 (rys. 3b). 
Efektem ubocznym korekty jest ograniczenie głębokości modulacji PWM do zakresu: 
 

 DDD  1  (względem 0 < D < 1), (3) 
 

co przekłada się na ograniczenie dopuszczalnego zakresu napięcia wejściowego modulatora 
uK1, do poziomu ±uK1 max: 
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Przekroczenie zakresów (3), (4) prowadzi do przesterowania modulatora. 
Korektę współczynnika wypełnienia (1), (2) można przeliczyć na wymaganą zmianę napięcia 
uK1, przemnażając je przez korekcyjny współczynnik wzmocnienia Kc: 
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gdzie: uK1c – skorygowane napięcie wejściowe modulatora. 
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Rys. 3. Przykładowe przebiegi przekształtnika: a) z wprowadzonym czasem martwym td dla fazy L1,  

b) po wprowadzeniu kompensacji czasu martwego: przebiegi sterujące g11, g12 parą 
tranzystorów T11, T12, prąd iK1, napięcie wyjściowe vK1 

Fig. 3. Example of inverter waveforms: a) with dead time td for phase L1, b) after  the daed time 
compensation: gate waveforms g11, g12 for transistors T11, T12, iK1 current, vK1 output voltage 

3.   WYNIKI SYMULACJI ORAZ ICH ANALIZA 

Przed wprowadzeniem kompensacji czasów martwych w rozpatrywanym układzie 
przeprowadzono jego symulację w środowisku Matlab-Simulink. Dla symulacji założono 
następujące warunki: |E1,2,3| = 230 V, RS = 0,1 Ω, LS= 0,2 mH, L7 = 4,2 mH, C7 = 50 μF, R7 = 
0,4 Ω, PL = 5 kW, fPWM = 25 kHz. Na rysunku 4 przedstawiono wyniki symulacji dla dwóch 
przypadków czasów martwych, tj. dla td = 1 μs (rys. 4a) oraz td = 6 μs (rys. 4b). W drugim 
przypadku widoczne jest znaczne odkształcenie generowanego napięcia νK1 od napięcia 
wzorcowego νK1w, co wynika ze stosunkowego długiego czasu martwego. Zaskakujące 
natomiast może się wydawać, że w obu przypadkach wynik filtracji wyższych harmonicznych 
prądu jest zbliżony. Wynika to natomiast ze stosunkowo niskiej zawartości wyższych 
harmonicznych wprowadzanych przez czasy martwe w przebiegach napięć wyjściowych 
układu, co widoczne jest na przebiegach błędu napięcia wyjściowego ΔνK1 (rys. 4). 
Dodatkowo rozpatrywany filtr sterowany jest częściowo w układzie zamkniętym [4,5,12], co 
powoduje kompensację błędu wprowadzonego przez czasy martwe. W analizowanych 
przypadkach kompensacja ta była na tyle wystarczające, iż nie było konieczności modyfikacji 
układu sterowania w celu redukcji wpływu czasów martwych na działanie HEFA.   
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a)  b) 

  
 

Rys. 4. Wyniki symulacji. Przebiegi prądu odbiornika iL1, prądu sieci iS1, napięcia kompensatora vK1 
wraz z napięciem wzorcowym vK1w oraz błędu generowanego napięcia ΔvK1, przy założeniu 
a) td = 1 μs,  b) td = 6 μs. (przebieg napięcia vK1 po odfiltrowaniu częstotliwości kluczowania) 

Fig. 4. Simulation results. Load current iL1, source current iS1, hybrid filter voltage vK1, reference 
voltage vK1w error of generated voltage ΔvK1 on the assumption, a) td = 1 μs,  b) td = 6 μs  

4.  PODSUMOWANIE  

W artykule pokazano analizę wpływu czasów martwych w sygnałach bramkowych 
tranzystorów hybrydowego energetycznego filtru aktywnego na jego właściwości filtrujące. 
Mimo znacznej zależności przebiegów napięć wyjściowych przekształtnika od czasów 
martwych nie miały one istotnego wpływu na uzyskiwane wyniki filtracji wyższych 
harmonicznych prądów sieci. W przypadku wprowadzenia czasów martwych o wartości 6 μs 
uzyskana wartość THD dla prądu sieci wynosiła 3,3%. Stosowane w analizowanym filtrze 
hybrydowym sterowanie w układzie zamkniętym powoduje, iż nie ma konieczności 
dodatkowej kompensacji czasów martwych, a ich jedyny wpływ zauważalny jest  
w ograniczeniu maksymalnych wartości generowanych napięć wyjściowych oraz  
w niewielkim wzroście podstawowej harmonicznej prądu kompensatora (o około 5%  
w przypadku td = 6 μs). Zaznaczyć jednak należy, że uzyskane wyniki dotyczą konkretnej 
konfiguracji hybrydowego energetycznego filtru aktywnego i mogą one różnić się dla innych 
typów HEFA oraz innych rodzajów sterowania i typu odbiornika. Na rysunku 5 pokazano 
dodatkowo wyniki badań laboratoryjnych analizowanego układu przy założeniu czasu 
martwego td = 1 μs.  
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Rys. 5. Porównanie przebiegów prądów odbiornika iL, prądów źródła iS,  oraz generowanego napięcia 

vk dla różnych przypadków obciążenia. Wyniki laboratoryjne, td = 1 μs 
Fig. 5. Load currents iL, source currents iS and output voltage vk comparison for different cases of load. 

Experimental results, td = 1 μs 
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