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PORÓWNANIE ALGORYTMÓW STEROWANIA ENERGETYCZNYMI 

FILTRAMI AKTYWNYMI 

Streszczenie. Jedna z metod eliminacji wyższych harmonicznych, kompensacji 

mocy biernej składowej podstawowej lub symetryzacji obciążenia polega na 

zastosowaniu energetycznych filtrów aktywnych (EFA). EFA dołączone do systemu 

zasilania w zależności od konfiguracji i sposobu sterowania mogą eliminować wszystkie 

lub wybrane niekorzystne składowe. Wymagają w tym celu odpowiedniego algorytmu 

sterowania dostosowanego do typu EFA oraz sieci zasilającej, do której został on 

podłączony. Podstawowym zadaniem  takiego algorytmu  jest wyznaczenie wzorcowych 

prądów kompensujących, które następnie zostaną wprowadzone do sieci zasilającej.  

Słowa kluczowe: energetyczne filtry aktywne, algorytmy sterowania, harmoniczne, jakość energii 

elektrycznej 

COMPARISON OF ACTIVE POWER FILTER CONTROL ALGORITHMS 

Summary. Application of active power filter (APF) is one of the methods for 

higher harmonic reduction, reactive power compensation or symmetrization in 

three-phase systems. APF connected to power system, depending on control 

strategy and configuration, can fulfil all of these functions or only selected ones. 

Active compensator requires different control algorithms depending on its 

connection and type of network where it operates. The basic goal of control 

algorithms  is to determine correctly reference compensation currents which are 

introduced into supply network. 

Keywords: active power filters, control algorithms, harmonics, power quality 

1. WPROWADZENIE 

Eliminację wyższych harmonicznych z przebiegów prądów i napięć uzyskuje się po 

zastosowaniu kompensatorów włączanych między źródło a odbiornik. Dotychczas, ze 

względu na prostą budowę, najczęściej stosowane są kompensatory pasywne [17], [18], [23], 

[24], budowane w postaci pasywnych filtrów rezonansowych, zestrojonych na częstotliwości 

dominujących harmonicznych. Tłumienie harmonicznych przez te kompensatory silnie zależy 
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od parametrów linii zasilającej i jest ograniczone dobrocią użytych dławików. Ograniczeń 

tych nie mają aktywne kompensatory kluczujące, którymi są energetyczne filtry aktywne 

(EFA). Co więcej, oprócz eliminacji harmonicznych, w zależności od zastosowanego 

algorytmu sterującego oraz zastosowanej struktury umożliwiają wiele innych działań 

kompensujących, takich jak m.in.: symetryzacja odbiornika lub źródła [22]. Z tych powodów 

energetyczne filtry aktywne są tematem wielu publikacji związanych z ich konstrukcją oraz 

zasadą działania [1], [2], [7], [6], [10], [13], [14], [15], [18],[20], [21].   

Energetyczny filtr aktywny (EFA) kompensuje chwilowe odchyłki wartości przebiegów 

prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego uważanego w energetyce za optymalny.  

W przypadku ogólnym układ EFA jest energoelektronicznym  źródłem prądu (napięcia) 

dodawczego,  przyłączonym równolegle (szeregowo) do odbiornika. Suma prądu (napięcia) 

filtru i prądu (napięcia) linii zasilającej w idealnym przypadku powoduje,  że prąd  źródła 

(napięcie odbiornika) jest sinusoidalny. Wszystkie niepożądane składowe prądu lub napięcia 

zamykają się w układzie odbiornik-EFA, nie obciążając tym samym źródła zasilania. Do 

realizacji źródła prądu/napięcia stosuje się falowniki mostkowe z tranzystorami IGBT lub 

MOSFET, najczęściej napięciowe (ang. VSI – Voltage Source Inverter) z pojemnościowym 

magazynem energii, rzadko prądowe z indukcyjnym magazynem energii. Falowniki te są 

sterowane w taki sposób, aby ich prądy wyjściowe nadążały za przebiegami wzorcowymi.  

Układy EFA projektuje się do pracy w różnych rodzajach sieci zasilającej, tj. jako: 

 jednofazowe, 

 trójfazowe trójprzewodowe (najczęstszy przypadek), 

 trójfazowe czteroprzewodowe (umożliwiają także kompensację prądu w przewodzie 

neutralnym). 

Z podziałem tym wiąże się konieczność stosowania różnych metod sterowania, które 

zostały obszernie opisane m.in. w pracach autorów [4], [11], [15], [19]. Drugi podział wynika 

ze sposobu włączenia filtru EFA do układu źródło-odbiornik (pochodną tego są jego 

właściwości filtracyjne). Można tu wyróżnić wymienione poniżej przypadki. 

1. Równoległe, w których EFA jest źródłem prądu dodawczego. Do budowy najczęściej 

wykorzystuje się energoelektroniczne falowniki napięcia (VSI) z cewkami do nadążnego 

kształtowania prądu.  

Układ taki pozwala na:  

 eliminację wyższych harmonicznych prądu źródła na poziomie nieosiągalnym dla 

filtrów rezonansowych, 

 symetryzację obciążenia, 

 kompensację mocy biernej składowej podstawowej. 

2. Szeregowe, w których EFA włączany jest szeregowo do układu źródło-odbiornik i służy 

do eliminacji chwilowych odchyłek napięcia. Napięcie kompensujące wprowadzane jest do 

układu poprzez transformator. Podczas projektowania należy uwzględnić, że przez jedno  
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z uzwojeń przepływać będzie prąd odbiornika, który może osiągać duże wartości. Układy 

szeregowe umożliwiają: 

 eliminację wyższych harmonicznych napięcia, 

 eliminację zjawiska flickeringu (migotania światła), 

 symetryzację napięcia sieci zasilającej. 

3. Szeregowo-równoległe (tzw. układy UPFC), które łączą właściwości układu równoległego 

oraz szeregowego. Ważna w tym układzie jest kolejność włączenia poszczególnych sekcji 

(najpierw część szeregowa, a potem równoległa). Zapewnia to prawidłową pracę układu, 

gdyż napięcie na zaciskach bloku równoległego oraz prąd płynący przez blok szeregowy są 

prawie sinusoidalne (harmoniczne napięcia zostały wyeliminowane przez część szeregową, 

a harmoniczne prądu przez część równoległą układu UPFC). Przy zamianie tych bloków 

miejscami w przebiegach tych znajdowałyby się wyższe harmoniczne, co znacznie 

skomplikowałoby sterowanie takim układem. Układy te łączą zalety układów szeregowych 

oraz równoległych. 

4. Hybrydowe będące połączeniem filtru pasywnego z filtrem EFA. Filtr pasywny może być 

połączony z EFA szeregowo lub równolegle. Filtr pasywny odciąża część aktywną filtru, 

redukując moc pozorną tej części nawet o 60% i więcej. Napięcie występujące na za-

ciskach kluczy energoelektronicznych (tranzystory MOSFET lub IGBT) jest znacznie 

niższe niż w układach tradycyjnych. Pozwala to na zmniejszenie kosztów konstrukcyjnych 

oraz budowę filtrów o większej mocy pozornej. Połączenie cech filtru pasywnego  

i aktywnego przekłada się na dobre właściwości filtracyjne, przy znacznej redukcji wad 

(np. znacznie wyeliminowany jest wpływ impedancji sieci dla filtru pasywnego).  

W zależności od sposobu włączenia oraz rodzaju sieci, w której pracuje, kompensator 

aktywny wymaga innego algorytmu sterowania. Podstawowym zadaniem algorytmu stero-

wania jest poprawne wyznaczenie wzorcowych prądów kompensacyjnych oraz ich wpro-

wadzenie do sieci zasilającej. Prądy te wyznaczane są przy wykorzystaniu jednej z dostę-

pnych teorii mocy. 

2. ALGORYTMY STEROWANIA 

Do porównania właściwości algorytmów sterowania opracowano w środowisku 

Matlab/SIMULINK model układu źródło-EFA-odbiornik nieliniowy, schemat blokowy tego 

modelu pokazano na rysunku 1. 
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Rys. 1. Schemat blokowy systemu źródło-EFA-odbiornik nieliniowy (Matlab/Simulink) 

Fig. 1. Block diagram of source-APF-nonlinear load  system (Matlab/Simulink) 

 

Do wyznaczania wzorcowych prądów kompensujących wybrano następujące teorie mocy: 

 teorię Fryzego (dziedzina czasu) [12], 

 teorię Budeanu (dziedzina częstotliwości) [8], 

 teorię CPC (dziedzina częstotliwości) [9], 

 teorię p-q (dziedzina czasu) [3], 

 teorię extension p-q (dziedzina czasu) [16], 

 teorię d-q (dziedzina czasu) [5]. 

Wykorzystane teorie mają wpływ zarówno na jakość wyniku, ale również na właściwości 

EFA, dlatego opracowane algorytmy sterowania zostały poddane badaniom symulacyjnym  

w dwóch różnych warunkach zasilania: 

 źródło sinusoidalne o zerowej impedancji wewnętrznej (źródło I), 

 źródło niesinusoidalne o niezerowej impedancji wewnętrznej (źródło II), 

oraz dla dwóch warunków obciążenia: 

 odbiornik symetryczny (odbiornik I), 

 odbiornik niesymetryczny (odbiornik II). 
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Dodatkowo w analizowanych układach EFA wykorzystano dwa rodzaje regulatorów 

kształtujących prąd filtru: 

 regulator proporcjonalno-całkujący, 

 regulator predykcyjny, 

Wyniki badań symulacyjnych zostaną przedstawione w dalszej części pracy. 

2.1. Przykładowe wyniki symulacji 

Przykładowe wyniki symulacji algorytmu wykorzystującego teorię Fryzego dla stanu 

dynamicznego oraz przypadku zasilania ze źródła sinusoidalnego o zerowej impedancji 

wewnętrznej i odbiornika symetrycznego pokazano na rysunku 2. 
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Rys. 2. Wyniki symulacji dla fazy a – prąd odbiornika, prąd EFA, prąd źródła 

Fig. 2. Simulation results for phase a – load current, APF current, source current  
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Natomiast na rysunku 3 pokazano wyniki symulacji tego samego algorytmu dla stanu 

dynamicznego oraz przypadku zasilania ze źródła niesinusoidalnego o niezerowej impedancji 

wewnętrznej oraz obciążenia odbiornikiem symetrycznym. 
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Rys. 3. Wyniki symulacji dla fazy a – prąd odbiornika, prąd EFA, prąd źródła 

Fig. 3. Simulation results for phase a – load current, APF current, source current 

2.2. Realizacje praktyczne 

Algorytmy sterowania wykorzystujące dziedzinę czasu zrealizowano w środowisku Code 

Composer Studio v. 3.3 w języku C++ dla mikrokontrolera sygnałowego TMS320F28335. 

Wszystkie z opisanych wcześniej algorytmów realizowane są w procedurze obsługi 

przerwania PWM generowanego z częstotliwością 25 kHz. Wysoka wydajność procesora 

zapewnia realizację tych algorytmów w tzw. czasie rzeczywistym. Na rysunku  4 pokazano 

zestawienie liczby cykli zegarowych, w których realizowane są obliczenia (bez regulatorów). 
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Rys. 4. Zestawienie liczby cykli procesora niezbędnych do obliczenia wzorcowych prądów 

kompensujących  dla wybranych algorytmów sterowania 

Fig. 4.  Number of processor cycles required for calculation of reference compensating currents for 

selected control algorithms 

 

Zrezygnowano z realizacji algorytmów sterowania opartych na teoriach mocy zdefinio-

wanych w dziedzinie częstotliwości ze względu na czas obliczeń – na rysunku 5 pokazano 

porównanie czasów realizacji kompletnych obliczeń algorytmów czasowych z czasem reali-

zacji tylko jednego 128-punktowego algorytmu FFT (algorytm sterowania musi wyznaczyć 

transformatę prostą sześciu przebiegów oraz transformatę odwrotną trzech przebiegów). Na 

tym rysunku widać, jak duże obciążenie procesora stanowi taka forma analizy sygnałów. 

 

 

Rys. 5. Porównanie czasów realizacji obliczeń algorytmów czasowych z czasem realizacji 

128-punktowego algorytmu FFT 

Fig. 5. Comparison of calculation times of control algorithms in the time domain and 128-point FFT 

algorithm  

Wymienione w rozdziale 2 algorytmy sterowania zostały zaimplementowane i urucho-

mione z wykorzystaniem laboratoryjnego modelu EFA. Na rysunku 6 pokazano przykładowe 
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oscylogramy napięcia i prądu źródła, prądu odbiornika oraz prądu EFA dla fazy, a w układzie 

kompensacji wykorzystano teorię Fryzego. 

 

 

Rys. 6.  Oscylogramy napięcia i prądu źródła, prądu odbiornika oraz prądu EFA sterowanego 

algorytmem wykorzystującym  teorię Fryzego 

Fig. 6. Source voltage and current, load current and APF current waveforms – APF controlled by 

algorithms based on Fryze power theory 

3. PODSUMOWANIE 

W tabeli 1 pokazano porównanie właściwości oraz zakresu zastosowania poszczególnych 

algorytmów. Zestawienie to zostało wykonane na podstawie badań symulacyjnych oraz 

laboratoryjnych, a także analizy teoretycznej. 

Zamodelowanie układu sterowania w środowisku Matlab/Simulink pozwoliło z jednej 

strony na elastyczność przy doborze parametrów algorytmu sterowania, z drugiej natomiast 

umożliwiło dość dokładne odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy EFA (z zastoso-

waniem filtrów cyfrowych oraz uwzględnieniem opóźnień w torze akwizycji oraz przetwa-

rzaniem danych). Gotowe modele algorytmów zostały następnie zaimplementowane w proto-

typie laboratoryjnym układu EFA, którego głównym elementem sterującym był mikro-

kontroler sygnałowy TMS320F28335.  
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Tabela 1 

Porównanie wybranych cech przedstawionych algorytmów sterowania 
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Wydajność real-time       

dynamika 
dobra słaba słaba 

bardzo 
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dobra 
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niekorzystnych 
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