
ELEKTRYKA  2015 
Zeszyt 1 (233)  Rok LXI 
 

Dawid BUŁA 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
Dariusz GRABOWSKI 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
Michał LEWANDOWSKI 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
Marcin MACIĄŻEK 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
Marian PASKO 
Politechnika Śląska w Gliwicach 

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

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z parametrami, które 
określają jakość energii elektrycznej, a w szczególności metody eliminacji wyższych 
harmonicznych z przebiegów napięć i prądów zasilających. Autorzy przedstawili w nim 
metody modelowania oraz optymalnego doboru i rozmieszczenia energetycznych filtrów 
aktywnych w sieci zasilającej.  Zagadnienia teoretyczne zostały uzupełnione wynikami 
symulacji. 

Słowa kluczowe: parametry określające jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne, 
energetyczne filtry aktywne, optymalizacja, rozmieszczenie kompensatorów 

SELECTED METHODS OF HIGHER HARMONICS ELIMINATION  FROM 
POWER SYSTEM VOLTAGE AND CURRENT WAVEFORMS – PART III 

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 methods of active power filter modeling as well as 
theirs optimal sizing and allocation in power systems. Theoretical considerations have 
been followed by simulation results. 

Keywords: electrical power quality factors, higher harmonics, active power filters, optimization, 
compensator placement 
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1. WPROWADZENIE 

W artykule przedstawiono przegląd publikacji pracowników Instytutu Elektrotechniki  
i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, którzy w latach 20102013 
prowadzili badania dotyczące metod optymalizacji stanów pracy układów elektrycznych  
z odkształconymi przebiegami prądów i napięć. W szczególności prace te dotyczyły mode-
lowania układów kompensujących (energetycznych filtrów aktywnych  EFA) oraz metod 
optymalizacji ich rozmieszczenia w systemie zasilającym, tak by poprawa wybranych 
współczynników jakościowych energii elektrycznej odbyła się jak najmniejszym kosztem. 
Prace te prowadzone były między innymi w ramach projektu badawczego 
nr N N510 208 257338 [2], realizowanego w latach 2010-2013. 

2. SYSTEM TESTOWY 
Rozpoczęcie prac związanych z modelowaniem oraz optymalizacją rozmieszczenia 

układów kompensujących wymagało wykorzystania testowego układu zasilania zawiera-
jącego odbiorniki nieliniowe. Złożoność systemu elektroenergetycznego wymaga przy tym 
stosowania różnego rodzaju uproszczeń zarówno w obszarze identyfikacji parametrów, jak  
i w obszarze analizy, z których najważniejsze dotyczy pominięcia wszystkich nieliniowości, 
mogących w nim wystąpić. Do analizy takich systemów najczęściej wykorzystuje się metodę 
częstotliwościową, która oparta jest na rozkładzie przebiegów prądów i napięć w szereg 
Fouriera. Dla każdej z wyznaczonych składowych szeregu Fouriera wyznacza się zależności 
pomiędzy prądem i napięciem oraz impedancje poszczególnych elementów systemu. W ten 
sposób uzyskuje się charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe oraz fazowo-
częstotliwościowe systemu. W artykule [10] przedstawiono wnioski z przeglądu literatury, 
który miał na celu wytypowanie systemu testowego, umożliwiającego weryfikację opraco-
wanych metod optymalizujących rozmieszczenie energetycznych filtrów aktywnych w mo-
delu sieci zasilającej. Przyjęte ograniczenia (pełna informacja o systemie, system średniego 
napięcia, obecność odbiorników nieliniowych) nie pozwoliły na wykorzystanie wprost 
jednego z opisanych w literaturze systemów testowych [11]. Przegląd literatury krajowej nie 
wykazał opracowań systemów testowych dla potrzeb krajowego systemu elektroenerge-
tycznego, dlatego autorzy zdecydowali się na wykorzystanie systemu opisanego w pozycji 
[4], którego schemat blokowy pokazano na rys. 1. 
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Rys. 1.  Schemat blokowy testowanego układu zasilania [8] 
Fig. 1. Block diagram of the test power system [8] 
Przy wyborze systemu testowego kierowano się następującymi przesłankami: 

 w zaproponowanym układzie występuje kilka odbiorników nieliniowych,  
 odległości między węzłami przekraczają 1000 m, co zapewnia odkształcenia napięcia 

na krańcach linii (wynikające z przepływu odkształconych prądów), 
 w publikacji [11] podano pełne dane techniczne systemu, m.in. parametry modelu 

linii, 
 poziom napięć nie większy niż w systemach średniego napięcia (umożliwia zatem 

wykorzystanie energetycznych filtrów aktywnych). 
Aby zamodelować testowy system zasilania, należy określić parametry wszystkich ele-

mentów systemu, tj. transformatora, odbiorników liniowych i nieliniowych (w tym przypadku 
prostowników), linii kablowych oraz układów EFA, a następnie zaimplementować model 
systemu z użyciem wybranego oprogramowania. W dalszej części artykułu przedstawiono 
podstawowe informacje dotyczące zastosowanych modeli zarówno w dziedzinie czasu, jak  
i w dziedzinie częstotliwości. Podstawą do badań był model częstotliwościowy systemu 
zaimplementowany z użyciem pakietu PCFLO [4], natomiast model w dziedzinie czasu został 
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wykorzystany do weryfikacji wyników otrzymanych dla modelu częstotliwościowego. Model 
systemu w dziedzinie czasu zaimplementowano w środowisku Matlab z użyciem przybornika 
SimPowerSystems [12]. Należy wspomnieć, iż w pakiecie PCFLO możliwa jest symulacja 
jedynie układów symetrycznych, co pozwala sprowadzić układ trójfazowy do modelu 
jednofazowego, natomiast SimPowerSytems pozwala na analizę szerszej klasy układów 
trójfazowych. 
Modele odbiorników nieliniowych 

W dziedzinie częstotliwości (pakiet PCFLO) źródła i odbiorniki nieliniowe modelowane 
są w ten sam sposób. Stosowane są źródła prądu zawierające wyższe harmoniczne, zgodnie  
z definicją: 
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gdzie: 
i(t) – modelowany prąd odbiornika, 
ω1– pulsacja podstawowej harmonicznej,  
N – liczba uwzględnionych harmonicznych, 
U1 – wartość skuteczna zespolona napięcia dla podstawowej harmonicznej, 
Z1 – impedancja dla podstawowej harmonicznej, 
Ih – wartość zespolona skuteczna dla h-tej harmonicznej prądu. 
 

W SimPowerSystem modele odbiorników nieliniowych w dziedzinie czasu zależą od typu 
odbiornika i opisane są zazwyczaj zależnościami pomiędzy napięciem, a prądem odbiornika 
[12]. W przypadku elementów energoelektronicznych modelowane są one zazwyczaj  
w postaci kluczy półprzewodnikowych, liniowych elementów pasywnych oraz odpowiednich 
warunków logicznych związanych z ich sterowaniem. W odróżnieniu od modelu w PCFLO 
nie zakłada się z góry widma prądu odbiorników. 
Modele prostowników 

W dziedzinie częstotliwości (pakiet PCFLO) stosuje się ten sam model jak dla 
odbiornika/źródła nieliniowego [4]. Jedyna różnica polega na tym, że widmo prądu nie jest 
definiowalne przez użytkownika, lecz stałe i równe widmu sygnału prostokątnego, co 
odpowiada prostownikowi z obciążeniem typu RL. 

W przypadku SimPowerSystem [12] zastosowano prostownik tyrystorowy, w którym 
tyrystory modelowane są jako klucze z dodatkowymi elementami, takimi jak rezystory, cewki 
i źródła napięcia. Do sterowania prostownikiem wykorzystano sześciopulsowy synchroni-
zowany generator zaimplementowany w SimPowerSytems. Jako obciążenie zastosowano 
obwód szeregowy RL (rys. 2). 
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Rys. 2.  Model prostownika sześciopulsowego w środowisku SimPowerSystem [2] 
Fig. 2. SimPowerSystem rectifier model with load and control unit [2] 
Modele układów EFA 

W analizowanym przypadku podstawowym zadaniem układów EFA była eliminacja 
wyższych harmonicznych prądu. Przebieg prądu kompensującego iF jest zazwyczaj 
wyznaczany w taki sposób, aby po jego wstrzyknięciu do linii przez układ EFA kształt prądu 
źródła był sinusoidalny [7] (rys. 3). Możliwe są również inne sposoby wyznaczania prądu 
EFA, z których wybrane przedstawiono w punkcie 4. 

 

 
Rys. 3.  Ilustracja zasady działania układu EFA [2] 
Fig. 3. Illustration of APF operating principle [2] 

Układ EFA w dziedzinie częstotliwości jest zamodelowany w postaci źródła prądu 
z dowolnie definiowaną zawartością harmonicznych [9]. Model ten w dokumentacji PCFLO 
nazywany jest SPECTRA [4]. Zawartość wyższych harmonicznych jest obliczana przez 
algorytm optymalizacyjny zaimplementowany w środowisku Matlab (patrz punkty 3 i 4).  

W przypadku SimPowerSystem (dziedzina czasu) układ EFA został zamodelowany jako 
trzy sterowane źródła prądu, dla których sygnały sterowania wyznaczane były na podstawie 
odpowiednich przebiegów prądów linii, do których podłączono EFA. Zastosowano tutaj 
algorytm realizujący metodę „dq” [1]. 
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Modele linii kablowych i transformatora 

Linie kablowe w obu przypadkach modelowane były jako linie transmisyjne o strukturze 
czwórnikowej π z parametrami skupionymi [4], [12]. Jedyna różnica między obydwoma 
typami modeli polegała na tym, że w PCFLO stosowany jest jednofazowy model zastępczy, 
natomiast w SimPowerSystems użyto linii trójfazowych. Parametry linii kablowych 
niezbędne do przeprowadzenia symulacji były obliczane na podstawie ich parametrów 
fizycznych, takich jak typ materiału kabla czy jego długość. 

Model transformatora również jest podobny w obydwu środowiskach [4], [12]. 
Uwzględniono podstawowe parametry transformatora, tj. impedancję wejściową, przekładnię 
i straty w rdzeniu. W obu przypadkach założono liniowy model transformatora. 

Przedstawione powyżej modele elementów pozwoliły zaimplementować wybrany system 
zasilania przedstawiony na rys. 1. 

3. SYSTEM INFORMATYCZNY 
Przedstawiony w poprzednich punktach model systemu zasilania został 

zaimplementowany w dziedzinie częstotliwości z zastosowaniem warstwowej struktury 
oprogramowania, której koncepcję po raz pierwszy zaprezentowano w pracy [6]. Na rys. 4 
pokazano przyjęty model oprogramowania. 

 

 
Rys. 4.  Warstwowy model oprogramowania 
Fig. 4. Layered software model 

W pierwszej (najniższej) warstwie oprogramowania (rys. 4) umieszczono pakiet PCFLO, 
w którym zaimplementowano matematyczny model analizowanego systemu zasilania. Pakiet 
PCFLO służy do analizy rozpływu mocy oraz wyższych harmonicznych prądów i napięć 
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w systemach zasilających na podstawie częstotliwościowych modeli elementów systemu. 
Sterowanie pracą pakietu opiera się na modyfikacji odpowiednich plików tekstowych, 
podobnie jak w przypadku pakietu PSpice, będącego standardem w symulacji układów 
elektronicznych. Pliki zawierają zarówno definicje struktury systemu, opis parametrów 
modeli poszczególnych elementów wchodzących w jego skład, jak i parametry procesu 
analizy. Pakiet PCFLO zastosowano do implementacji modelu systemu wraz z dołączonymi 
układami EFA. Do implementacji modelu EFA wykorzystano uniwersalny model pakietu 
PCFLO o nazwie „SPECTRA”, który umożliwia implementację odbiornika lub generatora 
prądu odkształconego o dowolnie definiowanym widmie, bazujący na modelu wstrzykiwania 
prądów. 

Warstwa druga oprogramowania (rys. 4) zawiera bibliotekę PcfloPackage napisaną  
w języku Java. Biblioteka powstała w całości na potrzeby realizowanego projektu badawcze-
go (wymienionego we wprowadzeniu) i stanowi warstwę pośredniczącą między Matlabem  
a PCFLO. Dzięki tej bibliotece wszelkie operacje na plikach wejściowych i wyjściowych 
pakietu PCFLO przeprowadzane z poziomu Matlaba są znacznie uproszczone, a powstały  
w języku Matlab kod jest bardziej czytelny, zwięzły oraz łatwiejszy w utrzymaniu i mody-
fikowaniu. 

Trzecia warstwa oprogramowania powstała w całości w języku Matlab (rys. 4) i zawiera 
wszystkie procedury optymalizujące rozmieszczenie zadanej liczby EFA w analizowanym 
systemie (dokładniejsze informacje na temat zastosowanych metod optymalizacyjnych 
przedstawiono w punkcie 4). W tej warstwie wykorzystano również dodatkowe przyborniki 
Matlaba: Optimization Toolbox oraz Genetic Algorithm Toolbox, które zawierają wysokiej 
jakości algorytmy optymalizacyjne. 

Pakiet oprogramowania przedstawiony na rys. 4 został następnie zintegrowany z bazą 
danych PostgreSQL, zawierającą parametry wybranych modeli odbiorników nieliniowych, co 
przedstawiono w pracy [5]. Dodatkowo, zainstalowano również przybornik Matlaba 
SimPowerSystems, który posłużył do implementacji modelu systemu w dziedzinie czasu. Jak 
już wspomniano w punkcie 2, model w dziedzinie czasu pełnił funkcję pomocniczą i posłużył 
do weryfikacji poprawności działania przedstawionego modelu częstotliwościowego. Całość 
oprogramowania została zainstalowana na serwerze Dell Power Edge T410, zgodnie  
z diagramem wdrożenia przedstawionym na rys. 5. 

Na rys. 5 można zauważyć, że system Windows XP, pod nadzorem którego pracuje 
oprogramowanie, został zainstalowany w wirtualnym środowisku uruchomieniowym Virtual 
Box, pracującym pod kontrolą systemu Debian Linux. Takie podejście pozwoliło na 
uruchamianie wielu maszyn wirtualnych i równoległą pracę kilku systemów Windows XP, co 
pozwoliło w pełni wykorzystać zasoby serwera Dell Power Edge T410 i znacznie 
przyspieszyć osiągnięcie końcowych wyników przeprowadzanych obliczeń. Należy również 
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podkreślić, że zarówno biblioteka PcfloPackage, jak i Matlab wymagają do poprawnej pracy 
zainstalowanego środowiska uruchomieniowego JRE (Java Runtime  Environment). 

 

 
Rys. 5. Diagram wdrożenia dla utworzonego oprogramowania 
Fig. 5. Deployment diagram for developed software 

4. OPTYMALIZACJA 
Rozwój sieci energetycznej oraz wzrastająca liczba odbiorników nieliniowych przekłada 

się na coraz większą złożoność problemu doboru parametrów oraz lokalizację urządzeń 
kompensacyjnych, w tym energetycznych filtrów aktywnych. Parametry i lokalizacja 
kompensatorów zależą od wielu czynników, m.in. struktury sieci zasilającej, charakterystyki 
obciążeń, umiejscowienia i charakterystyki źródeł odkształceń przebiegów. Konieczność 
spełnienia wielu kryteriów oraz uzyskania rozwiązania optymalnego z ekonomicznego 
i technicznego punktu widzenia prowadzi do poszukiwania rozwiązania tego problemu  
z wykorzystaniem metod optymalizacyjnych [3, 8]. Najczęściej celem optymalizacji jest 
rozmieszczenie kompensatorów o możliwie najmniejszych prądach znamionowych, 
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zapewniających ograniczenie zniekształceń prądów i napięć, tak by spełnić wymagania norm. 
Ponieważ cena kompensatora zależy od jego prądu znamionowego, więc efektem minima-
lizacji jest też redukcja kosztów. Inne stosowane podejście polega na minimalizacji 
współczynników THD dla napięć przy ograniczeniach na prądy dostarczane przez 
kompensatory. Zakłada się przy tym, że zadanie optymalizacyjne rozwiązywane jest dla 
jednego statycznego stanu układu, który jest uważany za tak zwany najgorszy przypadek. 
Ponadto, jeżeli układ trójfazowy nie jest symetryczny, to należy uwzględnić dane dla fazy,  
w której występują największe zniekształcenia przebiegów. 

 
4.1. Funkcje celu 

Optymalne rozmieszczenie kompensatorów wymaga określenia funkcji celu wraz  
z ograniczeniami. Zmiennymi decyzyjnymi są w tym przypadku prądy kompensatorów 
umieszczonych w poszczególnych węzłach systemu.  

Przy formułowaniu zadania optymalizacji założono, że układ EFA dołączany do jednego 
z węzłów systemu może być traktowany jako idealne źródło prądu, pozwalające na 
wstrzykiwanie do systemu wyższych harmonicznych o numerach od 2 do H (dla uproszczenia 
zapisu pominięto indeks fazy układu trójfazowego):  

 H
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thk hkw Iti
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gdzie: 
kwhI  – fazor h-tej harmonicznej prądu kompensatora umieszczonego w węźle w:  
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kwhI , kwh  – wartość skuteczna i faza h-tej harmonicznej prądu kompensatora 
umieszczonego w węźle w, 

)Re( k
whI , )Im( k

whI  – części rzeczywista i urojona h-tej harmonicznej prądu kompensatora 
umieszczonego w węźle w. 
W przypadku optymalizacyjnego doboru parametrów i lokalizacji energetycznych filtrów 

aktywnych definicja funkcji celu dla zadania optymalizacyjnego zależy od algorytmu 
sterowania EFA. Stosowane obecnie algorytmy sterowania pozwalają na lokalne ograniczenie 
odkształcenia prądu (THDI), tzn. dążą do osiągnięcia kształtu sinusoidalnego przez prąd  
w miejscu zainstalowania kompensatora. Taka strategia optymalizacyjna może zostać 
sformalizowana jako zbiór W zadań optymalizacyjnych, zdefiniowanych osobno dla każdego 
węzła w: 

     Wwf wII hwhw
,...,1,THDIminimize ][1Im,Re k ][k ][
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Drugie podejście zakłada, że algorytm sterujący tak dobiera prądy kompensatorów, by 

spełnić wybrane kryteria we wszystkich węzłach sieci, a nie tylko w punkcie ich 
zainstalowania. Zastosowanie takiego algorytmu wymaga dostępu do danych pomiarowych  
w pozostałych węzłach sieci. Funkcja celu może zostać w tym przypadku zdefiniowana 
następująco:  

       W

w
wwII Igf

hwhw 1
k

][2][,Im,Re k ][k ][
minimize TTTT

,  (5) 
gdzie: 

w – numer kompensatora, w = 1, 2, …, W, 
W – liczba kompensatorów, które mają być zainstalowane w systemie, 
N – całkowita liczba węzłów w systemie, 
S – zbiór numerów węzłów, do których można przyłączyć kompensatory, 
S = {s1, s2,…, sK}, W < K  N, 
T – wektor zawierający numery węzłów, do których należy przyłączyć kompensatory, 
T[w]  S, w = 1, 2,…, W, np. jeśli W = 2 i T = [3 5], to występują 2 kompensatory 
umieszczone w węzłach s3 i s5, 
g() – funkcja określająca zależność ceny od wartości skutecznej prądu kompensatora 
(rys. 6), 

)Re( k
][ hwIT , )Im( k

][ hwIT  – część rzeczywista i część urojona fazora h-tej harmonicznej 
prądu kompensatora numer w umieszczonego w węźle T[w], przy czym h = 2, 3,…, H, 

k
][wIT  – wartość skuteczna prądu kompensatora numer w umieszczonego w węźle T[w]: 
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Fig. 6. Exemplary relation between compensator price and its nominal current g(∙) [2] 
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Funkcja celu f2 może być zastosowana wraz z następującymi ograniczeniami 
nierównościowymi: 

a) ograniczenie wynikające z maksymalnej dopuszczalnej wartości skutecznej prądu 
kompensatora: 

WwII w ,..,2,1,max
kk

][ T ,  (7) 
b) ograniczenie wynikające z dopuszczalnego poziomu wartości skutecznej h-tej 

harmonicznej napięcia we wszystkich węzłach systemu: 
HhNbVV hbh ,...,3,2,,..,2,1,max  ,  (8) 

c) ograniczenie wynikające z dopuszczalnej wartości współczynnika THD napięcia we 
wszystkich węzłach systemu: 

Nbb ,..,2,1,THDVTHDV max  ,  (9) 
d) ograniczenie wynikające z maksymalnej wartości skutecznej prądów poszczególnych 

harmonicznych, które są określane przez producentów kompensatorów:  
HhWwII hhw ,...,3,2,,..,2,1,max

kk
][ T . (10)  

 
W ogólnym przypadku problemy (4) i (5) mogą być rozwiązywane iteracyjnie dla 

zmiennej liczby kompensatorów W. Celem tej procedury jest wyznaczenie minimalnej liczby 
kompensatorów, przy której spełnione są przyjęte ograniczenia. Inne rozwiązanie tego 
problemu polega na dodaniu liczby kompensatorów W do zmiennych decyzyjnych problemu 
optymalizacyjnego. 
 
4.2. Algorytmy optymalizacyjne 

Jak można zauważyć na rys. 6, funkcja g() występująca w problemie optyma-
lizacyjnym (5) jest nieciągła, co nie pozwala na bezpośrednie zastosowanie algorytmów 
gradientowych. Schodkowy kształt funkcji g() wynika z dostępnego typoszeregu prądów 
znamionowych i zależy od polityki cenowej danego producenta EFA. Rozwiązanie problemu 
dla różnych funkcji g() może prowadzić do całkowicie innych wyników i jest szczególnie 
istotne dla porównania ofert kilku producentów, które różnią się nie tylko cenami, ale również 
typoszeregiem dostępnych rozmiarów kompensatorów. 

Zarówno w przypadku zastosowania klasycznego algorytmu sterowania EFA – patrz 
problem (4), jak i zmodyfikowanego algorytmu sterowania – patrz problem (5), zadanie 
optymalizacyjne można rozwiązać z wykorzystaniem metod optymalizacji kombinatorycznej. 
W takim przypadku lokalizacja kompensatorów wybierana jest po przeanalizowaniu 
wszystkich możliwych kombinacji i nie jest dobierana w trakcie procesu optymalizacyjnego. 
W związku z tym problem optymalizacyjny (5) ulega uproszczeniu ze względu na usunięcie  
z listy zmiennych decyzyjnych numerów węzłów T[w], do których przyłączono 
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kompensatory. Wadą takiego podejścia jest konieczność wielokrotnego rozwiązania 
uproszczonego problemu (5) dla każdej możliwej kombinacji lokalizacji kompensatorów, co 
w praktyce ze względu na czas obliczeń ogranicza zastosowanie takiego podejścia do 
systemów kilkunastowęzłowych. Rozwiązanie optymalne jest wybierane po zakończeniu 
obliczeń na podstawie analizy wyników i jest efektem przyjętych ograniczeń, np. poziomu 
THDV lub dopuszczalnych kosztów kompensacji. 

Problem doboru parametrów i lokalizacji kompensatorów zdefiniowany przez zadanie (5) 
rozwiązano również z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Należy zauważyć, że dobór 
kompensatorów stanowi tak zwany problem optymalizacji mieszanej, ponieważ część 
zmiennych decyzyjnych (numery węzłów, do których przyłączane są kompensatory) może 
przyjmować tylko wartości całkowite dodatnie. W takim przypadku w algorytmie gene-
tycznym stosuje się specjalne operatory krzyżowania i mutacji, dla których w nowym poko-
leniu powyższe zmienne decyzyjne będą nadal przyjmowały wyłącznie wartości całkowite 
dodatnie. W zastosowanym algorytmie minimalizacji podlega specjalnie zdefiniowana 
funkcja kary, która uwzględnia ograniczenia zdefiniowane dla analizowanego problemu. 
Funkcja kary dla każdego rozwiązania, które spełnia ograniczenia, jest równa funkcji celu. 

Dodatkowym problemem przy wyborze lokalizacji i parametrów kompensatorów 
z wykorzystaniem algorytmu genetycznego jest określenie liczby kompensatorów. W zasto-
sowanym algorytmie przyjęto, że optymalizacja rozpoczyna się od jednego kompensatora 
(W=1). Jeżeli po zakończeniu obliczeń niespełnione są założenia projektowe, np. nie 
osiągnięto zadanego poziomu THDV w węzłach systemu lub minimalnych sumarycznych 
kosztów zainstalowanych kompensatorów, to algorytm genetyczny jest uruchamiany 
ponownie dla zwiększonej o jeden liczby kompensatorów. 

 
4.3. Wyniki optymalizacji 

Dobór parametrów i lokalizację kompensatorów przeprowadzono dla systemu testowego 
przedstawionego w punkcie 2. Na podstawie analizy układu ograniczono liczbę węzłów 
przyłączeniowych dla EFA – zbiór ten zawiera następujące węzły: 

 16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,4,2,1}...,,,{ 1421  sssS . 
Przykładowy przebieg zmian wartości funkcji celu oraz lokalizację kompensatorów  

w kolejnych iteracjach algorytmu genetycznego dla W = 3 przedstawiono na rys. 7 i 8. 
Lokalizacja przedstawiona na rys. 8 odnosi się do zbioru dopuszczalnych węzłów S. 
Końcowy wynik oznacza, że kompensatory umieszczono w węzłach 13 (T[1] = s11 = 13),  
14 (T[2] = s12 = 14) oraz 15 (T[3] = s13 = 15). 
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 Rys. 7.  Przebieg zmian wartości funkcji kary (funkcji celu) w kolejnych iteracjach algorytmu 
genetycznego (liczba kompensatorów W=3) 

Fig. 7.  Penalty function (fitness function) values in successive generations of the genetic algorithm 
(number of compensators W=3) 
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Rys. 8. Punkty (numery węzłów) przyłączenia kompensatorów w kolejnych iteracjach algorytmu 

genetycznego (liczba kompensatorów W=3) 
Fig. 8.  Points (bus numbers) to which compensators are connected in successive generations of the 

genetic algorithm (number of compensators W=3) 
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W celu porównania wyników otrzymanych dla wszystkich trzech przypadków (1, 2 i 3 

kompensatory w systemie), na rys. 9 przedstawiono zestawienie względnych kosztów 
zainstalowanych EFA (w odniesieniu do kosztów pełnej kompensacji, tj. podłączenia EFA do 
każdego z węzłów zawierających odbiornik nieliniowy). Najlepszy wynik uzyskany dla 
jednego kompensatora (EFA w węźle {12}) stanowi 20,5% kosztu pełnej kompensacji. Dla 
dwóch kompensatorów (EFA w węzłach {8, 15}) wartość ta spada do 9,1%, natomiast dla 
trzech kompensatorów (EFA w węzłach {13, 14, 15}) wzrasta do 10,2%. 
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 Rys. 9. Porównanie sumarycznych kosztów względnych dla 1, 2 i 3 EFA przy maksymalnym 
THDV = 5%  

Fig. 9. Comparison of aggregated relative costs of 1, 2 and 3 APF assuming maximum THDV = 5%  
Na rys. 9 przedstawiono również względny koszt zainstalowanych EFA w odniesieniu do 

przypadku pełnej kompensacji uzyskany z wykorzystaniem algorytmu kombinatorycznego. 
Najlepszy wynik uzyskany dla jednego kompensatora (EFA w węźle {15}) stanowi 20,5% 
kosztu pełnej kompensacji. Dla dwóch kompensatorów (EFA w węzłach {12, 16}) wartość ta 
spada do 8%, natomiast dla trzech kompensatorów (EFA w węzłach {9, 11, 15}) wzrasta do 
wartości 9,1%. Wynika z tego wniosek, że dla trzech przedstawionych przypadków 
rozwiązanie optymalne, w myśl przyjętych kryteriów, to dwa kompensatory w węzłach {12, 
16}. Uzyskane rozwiązanie charakteryzuje się niższym kosztem względnym w porównaniu 
do algorytmu genetycznego, ale zostało ono uzyskane przy przekroczonym dopuszczalnym 
poziomie THDV=5% w węźle 15, dla którego współczynnik ten wynosi 5,3%. 

Na rys. 10 przedstawiono przykładowe przebiegi napięcia w węźle nr 7 oraz prądu 
w gałęzi 6-7 dla wyznaczonego wariantu optymalnego (kompensatory zainstalowane  
w węzłach {8,15}). Dla porównania na rys. 11 przedstawiono te same przebiegi napięcia  
i prądu w układzie bez kompensatorów. 
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Rys. 10. Przebiegi napięcia w węźle 7 oraz prądu linii 6-7 dla przypadku optymalnego (kompensatory 

 w węzłach {8,15}) [2] 
Fig. 10.  Voltage waveform in bus 7 and current of line 6-7 for the optimal case (compensators in 

 buses {8, 15}) [2] 
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 Rys. 11. Przebiegi napięcia w węźle 7 oraz prądu linii 6-7 w układzie bez kompensatorów [2] 
Fig. 11. Voltage waveform in bus 7 and current of line 6-7 is system without compensators [2] 

 
Porównując rys. 10 oraz rys. 11, można zauważyć, że w obwodzie z dwoma kompensa-

torami wyraźnie spadły zarówno zniekształcenia napięcia w węźle nr 7, jak i zniekształcenia 
prądu w gałęzi 6-7. 
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Tabela 1 

Wartości współczynników THDV w węzłach systemu 
Nazwa i nr węzła 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 

0 E
FA

 
bra

k 
kom

p.  11,3 11,4 11,4 11,7 11,7 11,9 12,4 12,5 12,4 12,4 12,5 13,1 12,8 12,7 13,0 12,4 3,3 

2 E
FA

 
AS

-Z 
AO

-K 
8.0

% 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,3 4,5 1,3 

2 E
FA

 
AS

-Z 
AO

-G 
9.1

% 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 5,0 4,7 4,6 4,8 4,4 1,2 

4 E
FA

 
AS

-K 
AO

-K 
62%

 

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

* AS-K algorytm sterowania klasyczny, AS-Z algorytm sterowania zmodyfikowany, AO-K algorytm 
optymalizacyjny kombinatoryczny, AO-G algorytm optymalizacyjny genetyczny  

Porównanie kosztów względnych oraz współczynników THDV przed kompensacją i po 
kompensacji różnymi metodami przedstawiono w tabeli 1. Najniższe koszty względne 
uzyskano w przypadku optymalizacji kombinatorycznej i zmodyfikowanego algorytmu 
sterowania EFA, jednak wadą tego rozwiązania są bardzo długie czasy obliczeń oraz 
problemy z osiągnięciem zadanego poziomu THDV we wszystkich węzłach. Pozbawione 
tych wad jest rozwiązanie uzyskane przy użyciu optymalizacji kombinatorycznej 
i klasycznego algorytmu sterowania EFA. Niestety, w tym przypadku koszty kompensacji są 
ponad 7 razy większe. Alternatywą może być rozwiązanie uzyskane z wykorzystaniem 
algorytmu genetycznego, które charakteryzuje się niskim kosztem względnym, krótkimi 
czasami obliczeń oraz spełnieniem ograniczeń we wszystkich węzłach. Należy jednak 
pamiętać o tym, że rozwiązanie to oparte jest na zmodyfikowanym algorytmie sterowania, 
który jest bardziej złożony i wymaga danych pomiarowych ze wszystkich węzłów systemu. 
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5. PODSUMOWANIE 
Prezentowany artykuł stanowi przegląd prac zespołu pracowników Instytutu 

Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Zagadnienia 
w nim poruszane dotyczą zastosowania energetycznych filtrów aktywnych do poprawy 
wybranych parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej. Układy te uważane są 
za najlepszy sposób eliminacji niekorzystnego oddziaływania odbiorników nieliniowych na 
sieć zasilającą. Wysokie koszty tego rodzaju kompensacji często jednak zniechęcają 
potencjalnych inwestorów. Zastosowanie zaprezentowanych w artykule metod optyma-
lizacyjnych może doprowadzić do obniżenia tych kosztów poprzez odpowiedni dobór 
parametrów oraz rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych. W efekcie możliwe jest 
osiągnięcie zdefiniowanego celu kompensacji przy minimalnych kosztach.  
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