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WYBRANE METODY ELIMINACJI WYŻSZYCH HARMONICZNYCH 
Z PRZEBIEGÓW PRĄDÓW I NAPIĘĆ SIECI ZASILAJĄCEJ – CZ. II 

Streszczenie. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z para-
metrami, określające jakość energii elektrycznej, a w szczególności metody eliminacji 
wyższych harmonicznych z przebiegów napięć i prądów zasilających. Autorzy 
przedstawili wyniki prac dotyczących głównie hybrydowych energetycznych filtrów 
aktywnych, metod sterowania oraz wyniki badań związane ze stabilnością i wrażliwością 
tych urządzeń. Zagadnienia teoretyczne zostały uzupełnione wynikami symulacji oraz 
badań laboratoryjnych. 

Słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, energetyczne filtry aktywne, filtry hybrydowe, czasy martwe 

SELECTED METHODS OF ELIMINATION OF HIGHER HARMONICS IN 
POWER SYSTEM VOLTAGE AND CURRENT WAVEFORMS – PART II 

Summary. Problems of power quality, including methods of elimination of higher 
harmonics in power system voltage and current waveforms, have been considered in the 
paper.  Authors have presented results of research related mainly to hybrid active power 
filters, control methods, stability and sensitivity of these devices. Theoretical results are 
complemented by simulations and laboratory tests. 

Keywords: higher harmonics, active power filters, hybrid active power filters, dead times 
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1. WPROWADZENIE 

W niniejszym artykule przedstawiono przegląd wybranych publikacji zespołu pracowni-
ków Instytutu Elektrotechniki i Informatyki prowadzonych pod kierownictwem Profesora 
Mariana Pasko. Dotyczyły one zagadnień związanych z metodami analizy i poprawy 
parametrów wpływających na jakość energii elektrycznej. W pierwszej części niniejszego 
artykułu skupiono się na energetycznych filtrach aktywnych, sterowaniu oraz optymalizacji 
ich właściwości dynamicznych i statycznych. W tej części pracy przedstawiono zagadnienia 
dotyczące hybrydowych energetycznych filtrów aktywnych, stanowiących połączenie filtrów 
EFA oraz filtrów pasywnych. 

 

 
 
Rys. 1. Układ HEFA w konfiguracji z szeregowym połączeniem równoległego filtru pasywnego  

i układu EFA: a) schemat, b) jednofazowy układ zastępczy dla wyższych harmonicznych 
Fig. 1. Hybrid active power filter composed of serial connection of shunt passive filter and shunt 

active power filter: a) scheme, b) one-phase equivalent circuit 
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2. FILTRY HYBRYDOWE 
Jak już wspomniano filtry, hybrydowe stanowią połączenie układów aktywnych  

z tradycyjnymi rezonansowymi filtrami pasywnymi. Ze względu na możliwość zastosowania 
równoległych i szeregowych filtrów pasywnych i układów EFA oraz różnego ich połączenia, 
wyróżnia się osiem podstawowych konfiguracji układu HEFA. W ramach badań zajmowano 
się najbardziej popularną konfiguracją, czyli szeregowym połączeniem równoległego filtru 
pasywnego z równoległym filtrem aktywnym [5], pokazaną na rys. 1.  

Idea sterowania części aktywnej polega w tym przypadku na wygenerowaniu napięcia 
vF, proporcjonalnego do wyższych harmonicznych prądu źródła [5, 6], co w dziedzinie 
częstotliwości może zostać zapisane jako: 

    jj S(wh)F KIV  , (1)

    tiiI tde)(j j-
)1S(SS(wh)

 , (2)

gdzie: K – wzmocnienie filtru hybrydowego, iS(1) – podstawowa harmoniczna prądu sieci. 
Przy założeniu że wyższe harmoniczne prądu sieci (iS(wh)) zostaną wyznaczone w sposób 

idealny, współczynnik tłumienia wyższych harmonicznych zdefiniowany jako: 
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Charakterystyka filtracji zależy wtedy od wzmocnienia filtru hybrydowego K, co z kolei 
powoduje: 

 poprawę właściwości filtracyjnych w stosunku do filtrów pasywnych, 
 niewielki wpływ impedancji sieci na kształt charakterystyki, 
 redukcję zjawiska rezonansu pomiędzy filtrem pasywnym a impedancją sieci. 

Ponadto, wymagana moc pozorna układu EFA jest stosunkowo niewielka, co wynika 
z obniżenia napięcia na jego zaciskach wyjściowych. Przykładowe charakterystyki 
częstotliwościowe modułu współczynnika tłumienia wyższych harmonicznych dla różnych 
wartości wzmocnienia K pokazano na rys. 2. 
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Rys. 2. Charakterystyki częstotliwościowe modułu współczynnika tłumienia wyższych harmonicznych 

 przy różnych wartościach wzmocnienia  
Fig. 2. Frequency responses of higher harmonics attenuation factor for different value of gain  

3. STEROWANIE UKŁADAMI HEFA 
W przypadku wyboru układów aktywnych (w tym hybrydowych) do filtracji wyższych 

harmonicznych konieczna jest implementacja jednej z metod pozwalających na wyznaczenie 
składowej podstawowej, wszystkich wyższych harmonicznych lub konkretnych harmonicz-
nych w przebiegach prądów lub napięć. Spośród metod stosowanych w praktyce najczęściej 
implementowane są metody w dziedzinie czasu oparte na algorytmie pq lub dq [6, 7] oraz 
metodzie w dziedzinie częstotliwości z zastosowaniem dyskretnej transformaty Fouriera [7]. 
W większości prowadzonych badań dotyczących układów hybrydowych stosowany był 
algorytm dq, który poprzez przekształcenie z układu naturalnego 1-2-3 do układu d-q 
wirującego z prędkością kątową ω0 powoduje, że wielkości synchroniczne z pulsacją ω0 
przyjmują wartość stałą w czasie. Pozwala to na detekcję wybranych harmonicznych, co po 
modyfikacji można zastosować w sterowaniu opisanym zależnością (1) [6, 24]. 

W przedstawionej na rys. 1 konfiguracji w uzasadnionych przypadkach pomijany jest 
transformator oraz modyfikowane są struktury filtrów pasywnych [6, 25]. W prowadzonych 
badaniach skupiono się na filtrze hybrydowym ze zredukowaną częścią pasywną do filtru 
jednej harmonicznej. Ponieważ sterowanie w klasycznej formie pozwala na polepszenie 
właściwości filtracyjnych poprzez poprawę charakterystyki tłumienia filtru pasywnego 
(rys. 2), konieczna była tutaj modyfikacja algorytmu sterowania. W pracach [8, 18, 19, 20] 
skupiono się na propozycji algorytmu sterowania, które pozwalało na filtrację wybranych 
wyższych harmonicznych. Przykładowe charakterystyki tłumienia wyższych harmonicznych 
dla układu pasywnego (filtr 7 harmonicznej) układu HEFA sterowanego w sposób klasyczny 
oraz układu z proponowanym algorytmem sterownia pokazano na rys. 3. Jak widać, 
modyfikacja algorytmu sterowania pozwoliła na filtrację 5, 7 oraz 11 harmonicznej. 
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Rys. 3. Porównanie charakterystyk filtracyjnych dla filtru pasywnego (FP), układu hybrydowego 

 sterowanego w układzie zamkniętym (HEFA1) oraz układu hybrydowego sterowanego  
 w układzie zamkniętym i otwartym (HEFA2) [8] 

Fig. 3. Comparison of the characteristics of a passive filter (FP), the hybrid system controlled  
 in a closed system (HEFA1) and the hybrid filter controlled in a closed and open system 
 (HEFA2) [8]  

Dalsze prace dotyczyły również doboru parametrów układu hybrydowego przy uwzglę-
dnieniu właściwości dynamicznych układu. Skupiono się tutaj na parametrach regulatora 
napięcia udc oraz doboru parametrów filtrów sygnałowych użytych w układzie sterowania 
[9, 21]. 

Istotnym elementem prowadzonych badań było wyprowadzenie pełnego modelu w dzie-
dzinie częstotliwości dla analizowanego układu hybrydowego. W pracy [24] pokazano sposób 
przekształcenia układu sterowanego w dziedzinie czasu do modelu w dziedzinie często-
tliwości. Wyprowadzony został pełny model układu trójfazowego, który pozwolił na 
wykreślenie charakterystyk częstotliwościowych niezależnie dla składowych zgodnych  
i przeciwnych oraz ich dalszą analizę.  

4. ANALIZA STABILNOŚCI 
Korzystając z wyprowadzonego modelu w dziedzinie częstotliwości, możliwe było także 

przeprowadzenie analizy stabilności układu [22]. Wyprowadzono transmitancje sprzężenia 
zwrotnego wprowadzanego do systemu (źródło-odbiornik) przez układ hybrydowy. Uzyskane 
transmitancje były niezależne dla składowych zgodnych i składowych przeciwnych, co 
pozwoliło na zastosowanie kryterium Nyquista do analizy stabilności. W analizie tej oprócz 
podstawowych parametrów układu HEFA uwzględniono opóźnienie w układzie sterowania. 
Na rys. 4 pokazano przykładowe charakterystyki Nyquista dla transmitancji sprzężenia 
zwrotnego wprowadzanego przez układ hybrydowy przy uwzględnieniu opóźnienia.  
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Rys. 4. Charakterystyki Nyquista dla transmitancji  sprzężenia zwrotnego systemu dla składowych 

zgodnych )(j1 H  i przeciwnych )(j1 H [22] 
Fig. 4. Nyquist plots for feedback transfer function for positive sequences )(j1 H  and negative 

sequences )(j1 H [22] 
 
 

 
Rys. 5. Zależność wzmocnienia krytycznego filtru hybrydowego od opóźnienia w układzie sterowanie 

 τ i pojemności filtru pasywnego C7 [22] 
Fig. 5. Hybrid filter critical gain dependence of delay τ of control system and a passive filter 

capacitance C7 [22] 
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Kolejnym krokiem była analiza wpływu parametrów układu hybrydowego ze względu na 
jego stabilność. Przykładowe wyniki analizy w postaci zależności wzmocnienia krytycznego 
filtru od opóźnienia i wartości pojemności filtru pasywnego pokazano na rys 5. Pozwoliło to 
na dobór wartości parametrów układu HEFA z uwzględnieniem jego stabilności. 

5. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI  
Odrębnym rozpatrywanym problemem była analiza wrażliwości. Przeprowadzono 

analizę wrażliwości współczynnika tłumienia wyższych harmonicznych na zmiany wartości 
elementów filtru pasywnego [12, 13, 17]. Wyprowadzono odpowiednie współczynniki wrażli-
wości pierwszego i drugiego rzędu oraz dokonano ich analizy. 

Innym aspektem była także analiza wrażliwości na zmiany częstotliwości sieci zasilającej 
[10, 23]. Wyprowadzono w tym przypadku odpowiednie współczynniki wrażliwości 
pierwszego i drugiego rzędu oraz dokonano analizy wpływu zmian częstotliwości na wzglę-
dną wartość współczynnika tłumienia wyższych harmonicznych [23]. Na rys. 6 przedsta-
wiono przykładowe wyniki badań przeprowadzonej analizy. Zaprezentowano tutaj względną 
zmianę współczynnika tłumienia wyższych harmonicznych przy założeniu 1% zmiany 
częstotliwości sieci. Wykazano, iż najbardziej istotny wpływ na wrażliwość układu HEFA ma 
w tym przypadku dobroć filtru pasywnego [23]. Pozostałe parametry układu, zarówno części 
pasywnej jak i aktywnej, w niewielkim stopniu wpływają na jego wrażliwość. 

 
a) 

 

b) 

  

 

  
Rys. 6. Zależność względnych zmian modułu współczynnika tłumienia od: a) parametrów C5 i K,  

b) parametrów Q5 i K, przy 1% zmianie częstotliwości [23] 
Fig. 6. The dependence of the relative changes in the attenuation factor of: a) C5 and  K parameters,   

b) Q5 and K parameters, for 1% frequency changes  [23]  
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6. WPŁYW CZASÓW MARTWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI HYBRYDOWEGO 
    ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO  

W pierwszej części artykułu [Met. el. cz I] poruszono problem (szczegółowo opisany  
w pracach [4,5 wg spisu Met. el. cz I]) wpływu odkształcenia prądu kompensującego, 
spowodowanego czasami martwymi, na filtrację harmonicznych prądu sieci w 3-fazowym 
równoległym EFA. Wykazano, że niewielkie wartości czasów martwych, przykładowo 1÷2 
μs przy okresie kluczowania TPWM = 50 μs, wywołują znaczący spadek wzmocnienia toru 
PWM, co powoduje spadek amplitudy prądu kompensującego w stosunku do jego wzorca, 
prowadząc do niepełnego skompensowania wyższych harmonicznych prądu sieciowego 
(wzrost THD prądu sieciowego). Zarysowano możliwość zmniejszenia poziomu THD prądu 
do poziomu zbliżonego dla przypadku bez czasów martwych – po zastosowaniu metody 
kompensacji wpływu czasów martwych, bazującej na dynamicznej korekcie wzmocnienia 
toru PWM w układzie sterowania, oraz wprowadzeniu dodatkowego nadążnego regulatora PI 
wytwarzającego dodatkową korektę wzmocnienia na podstawie różnicy prądu kompensu-
jącego oraz jego wzorca. 

 
a)  b) 

  
 

Rys. 7. Przebiegi uzyskane w symulacji dla fazy L1: iL1 – prąd odbiornika, iS1 – prąd sieci,  
vK1 – napięcie wyjściowe kompensatora na tle jego wzorca vK1w, ΔvK1 – błąd generowanego 
napięcia kompensatora, dla dwóch czasów martwych: a) td = 1 μs, b) td = 6 μs [3] 

Fig. 7. The waveforms obtained in the simulation for the phase L1: iL1 – load current, iS1 – source,  
vK1 – HAPF output voltage on the background of its reference vK1w, ΔvK1 – error of generated 
HAPF output voltage, for two dead times values: a) td = 1 μs, b) td = 6 μs [3]  
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W pracy [3] przedstawiono analizę wpływu czasów martwych dla hybrydowego 
energetycznego filtru aktywnego (HEFA) na jego właściwości filtrujące. Wykazano tym 
razem, że mimo znacznej zależności przebiegów napięć wyjściowych przekształtnika od 
czasów martwych nie mają one istotnego wpływu na uzyskiwane wyniki filtracji wyższych 
harmonicznych prądów sieci. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że przykładowo dla 
znacznych czasów martwych o wartości 6 μs, przy okresie kluczowania systemu  
TPWM = 50 μs, uzyskana wartość THD dla prądu sieci wynosiła zaledwie 3,3% (rys. 7).  

Niewielki wpływ czasów martwych bierze się z zastosowania w analizowanym filtrze 
hybrydowym sterowania w układzie zamkniętym. Tym samym należy uznać, że 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).  

7. PRACA RÓWNOLEGŁA EFA I HEFA 
Kolejnym poruszanym zagadnieniem w publikacjach [1, 2, 4] była praca równoległa 

układu EFA oraz HEFA, którą rozważono na poziomie koncepcyjnym dla systemu  
3-fazowego mocy do eliminacji harmonicznych prądu źródła (is1, is2, is3) oraz równoczesnej 
kompensacji mocy biernej podstawowej harmonicznej w układzie źródło-odbiornik 
(całkowita moc bierna podstawowej harmonicznej Qs wydawana przez źródło równa zero)  
z ograniczeniem do przypadku odbiornika symetrycznego. Istotnym wymogiem projektu było 
osiągnięcie stawianego celu filtracyjnego i kompensacyjnego przy racjonalnym wyko-
rzystaniu mocy obu filtrów. Rozważania przeprowadzono symulacyjnie budując model syste-
mu 3-fazowego w środowisku OrCAD-Capture&PSpice (rys. 8) z diodowo-rezystancyjnym 
odbiornikiem nieliniowym oraz dodatkowym odbiornikiem indukcyjnym o mocy biernej  
ok. 14 kvar. Z kolei układy sterujące filtrami EFA i HEFA bazujące na metodzie 
współrzędnych wirujących zamodelowano w środowisku Matlab-Simulink z wykorzystaniem 
interfejsu SLPS sprzęgającego oba środowiska symulacyjne. 

W celu racjonalnego wykorzystania mocy obu filtrów, funkcję filtru HEFA ograniczono 
jedynie do eliminacji 5. harmonicznej, natomiast dla filtru EFA wyznaczono zadanie 
eliminacji pozostałych harmonicznych. Ponieważ poziom 5. harmonicznej jest znaczący, 
pozwoliło to na istotne ograniczenie prądów wyjściowych układu EFA. Nieprzyjęcie żadnych 
ograniczeń spowodowałoby, iż układ EFA przejąłby wyłączną rolę eliminacji harmonicznych. 
Eliminacja harmonicznych prądu źródła is1 odbywa się dwuetapowo (rys. 9). Najpierw układ 
EFA dodaje do odkształconego prądu iL1 prąd kompensujący ik1, wskutek czego prąd sieci s1i  



32 T. Adrikowski, D. Buła, M. Maciążek, M. Pasko 
zawiera jeszcze 5. harmoniczną. Jest ona następnie eliminowana przez układ HEFA (prąd iF1), 
więc finalnie przebieg prądu źródła is1 ma kształt sinusoidalny. 

 
Rys. 8. Model 3-fazowego systemu mocy z układami HEFA oraz EFA (środowisko OrCAD-

Capture&PSpice) [2] 
Fig. 8. Model of 3-phase power system with the HAPF and APF (OrCAD-Capture&PSpice 

environment)[2] 

 
Rys. 9.  Przebiegi prądu dla fazy L1: iF1 – układu HEFA, s1i  – sieci pomiędzy punktami włączenia 

EFA i HEFA, iL1 – odbiornika, ik1 – układu EFA, is1 – źródła na tle przebiegu napięcia źródła 
us1[2] 

Fig. 9.  Following current waveforms for phase L1:  iF1  – the HAPF current, s1i – network current 
between points connection of EFA and HEFA , iL1 – load current, ik1 – the APF current,  
is1 – the source current against source voltage us1 [2] 
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Przebieg prądu sieci jest w fazie z napięciem, co oznacza, że została skompensowana 
moc bierna odbiornika indukcyjnego (QS = 0), co w pracy równoległej filtrów wymagało 
uwzględnienia mocy biernej filtru HEFA w układzie sterującym filtrem EFA. Nieuwzglę-
dnienie tej mocy lub uwzględnienie jej z błędem prowadzić może do niedokompensowania 
lub przekompensowania mocy biernej, czemu może towarzyszyć wzrost prądów wyjściowych 
EFA ponad przyjęte poziomy maksymalne. 

8. STANOWISKA LABORATORYJNE  
Analiza opracowanych algorytmów sterowania wymagała oprócz badań symulacyjnych 

również weryfikacji układowej. W tym celu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki 
opracowano oraz wykonano trzy prototypy filtrów aktywnych [11, 14, 15]. Dwa z nich były 
to filtry równoległe, a trzeci był filtrem hybrydowym. Głównym elementem układu 
sterowania w pierwszym z prototypów był stałoprzecinkowy procesor sygnałowy 
TMS320F2812, który umożliwia sterowanie częścią wykonawczą urządzenia w tzw. czasie 
rzeczywistym. W kolejnych układach został on zastąpiony jeszcze wydajniejszym układem 
zmiennoprzecinkowym TMS320F28335. Na rys. 10 pokazano zdjęcie jednego z prototypów 
układu EFA. W zależności od potrzeb opracowany układ może pracować jako: aktywny filtr 
wyższych harmonicznych, kompensator symetryzujący uogólnione obciążenie widziane  
z zacisków źródła lub kompensator aktywny eliminujący wszystkie niekorzystne składowe 
mocy chwilowej, przez co umożliwia praktyczną weryfikację różnych algorytmów sterowania 
energetycznym filtrem aktywnym dla rzeczywistych warunków pracy, uwzględniających np. 
zmiany obciążenia czy stany awaryjne. 

Opracowany prototyp układu hybrydowego zawierał filtr pasywny zestrojony do siódmej 
harmonicznej. Układ był przystosowany do pracy w sieci trójprzewodowej o napięciu 
międzyfazowym 400 V. Znamionowa moc pozorna falownika napięcia założona została na 
poziomie 0,6 kV·A, a częstotliwość przełączania tranzystorów ustalono na 25 kHz. Przy 
takich parametrach pracy układu hybrydowego możliwa jest kompensacja wyższych 
harmonicznych prądów sieci, przy obciążeniu odbiornikami nieliniowymi o maksymalnej 
mocy pozornej rzędu (5-10) kV·A. Maksymalna moc odbiornika, przy której możliwa jest 
kompensacja harmonicznych na założonym poziomie, zależy od rodzaju odbiornika  
i ograniczana jest przyjętym napięciem udc falownika, wynoszącym 60 V.  Na rys. 11 
pokazano zdjęcie opracowanego prototypu.  
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Rys. 10. Prototyp energetycznego filtru aktywnego 
Fig. 10. Prototype of the active power filter   

 
Rys. 11. Prototyp hybrydowego energetycznego filtru aktywnego 
Fig. 11. Prototype of the hybrid active power filter   
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Za pomocą zbudowanych prototypów przeprowadzono wiele testów układów EFA  
i HEFA w różnych warunkach pracy, tj. przy różnych obciążeniach, różnych algorytmach 
sterowania i ich parametrach. W badaniach zwrócono uwagę zarówno na właściwości 
statyczne, jak i dynamiczne układów [18, 20, 21, 22]. Na rys. 12 i 13 pokazano przykładowe 
wyniki badań dla układu hybrydowego ze zredukowanym filtrem pasywnym. 

 

 
Rys. 12. Przykładowe wyniki laboratoryjne dla układu hybrydowego przy obciążeniu 5 kW 
Fig. 12. Examples of laboratory results for the hybrid filter with 5 kW load 
 

 
Rys. 13. Przykładowe przebiegi prądów i napięć uwzględniające moment uruchomienia układu HEFA 
Fig. 13. Examples of laboratory results for starting of the hybrid filter work. 

9. PODSUMOWANIE  
Prezentowany artykuł stanowi przegląd prac zespołu pracowników Instytutu 

Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W artykule 
przedstawiono wybrane zagadnienia związane z hybrydowymi filtrami aktywnymi. Wyniki 
prowadzonych badań pozwoliły na opracowanie optymalnych metod sterowania tymi 
układami przy uwzględnieniu ich stabilności i wrażliwości. Wyprowadzony model  
w dziedzinie częstotliwości pozwolił na dokładaną analizę badanych układów. Ponadto 
zaproponowano sposób połączenia układu EFA z filtrem hybrydowym oraz przedstawiono 
metodę sterowania takim połączeniem. Wyniki badań zostały potwierdzone poprzez 
odpowiednie symulacje i testy laboratoryjne. 
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