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FILTR AKTYWNY WYśSZYCH HARMONICZNYCH PRĄDU  

SIECIOWEGO W NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM 
Z PRZEMIENNIKIEM CZĘSTOTLIWOŚCI  

 
ACTIVE FILTER OF HIGHER HARMONICS IN POWER GRID CURRENT 

OF ELECTRICAL DRIVE WITH FREQUENCY CONVERTER  
 

Abstract: In the paper a method of eliminating of higher harmonics in the mains current using an active filter is 
presented. The current harmonics can be generate by nonlinear loads as a DC motor with a controlled rectifier, an 
induction motor fed from a PWM inverter and so an. The active filter that is proposed enables obtaining a sinu-
soidal waveform of a mains current at any changes of the load current. Results of investigations are presented in-
volving waveforms of the nonlinear load current, the active filter current and she power grid current.  
 
1. Wprowadzenie  
Powszechne zastosowanie w urządzeniach prze-
mysłowych odbiorników nieliniowych w po-
staci energoelektronicznych układów zasilania 
silników elektrycznych np. przemienników czę-
stotliwości, pociąga za sobą generowanie do 
sieci prądów wyŜszych harmonicznych. Kon-
sekwencją generowania do sieci prądów wyŜ-
szych harmonicznych jest odkształcenie napięć 
sieci, co niekorzystnie wpływa na pracę innych 
odbiorników. Niektóre  układy przekształtni-
kowe stanowią dodatkowo obciąŜenie o cha-
rakterze indukcyjnym, pobierając z sieci moc 
bierną np. prostowniki sterowane. Przeciwdzia-
ła się temu poprzez stosowanie filtrów wyŜ-
szych harmonicznych oraz kompensatorów mo-
cy biernej. Stosowane filtry wyŜszych harmo-
nicznych to filtry pasywne LC, dostrojone do 
częstotliwości poszczególnych harmonicznych. 
Urządzenia do kompensacji mocy biernej to 
baterie kondensatorów lub maszyny synchro-
niczne. Układy te są jednak drogie i mają sto-
sunkowo duŜe gabaryty. Układy te w przypadku 
zmiennych w czasie wartości prądów wyŜszych 
harmonicznych oraz składowej biernej prądu są 
mało podatne na regulację. Istnieje moŜliwość 
budowy takich energoelektronicznych układów 
zasilania silników elektrycznych, które kom-
pensują w kaŜdej chwili czasu składowe prądów 
odbiornika wynikające z jego nieliniowego i in-
dukcyjnego charakteru. W konsekwencji prąd 
pobierany z sieci przez energoelektroniczny 
układ zasilania jest praktycznie sinusoidalny.  

 

 

2. Układ sterowania filtra aktywnego  
Przykładem rozwiązania energoelektronicznego 
układu zasilania silnika elektrycznego, zapew-
niającego sinusoidalny przebieg prądu pobiera-
nego z sieci jest pośredni przemiennik często-
tliwości z modulacją szerokości impulsów 
PWM, gdzie wejściowy prostownik diodowy 
(Rys. 1a) został zastąpiony tranzystorowym fa-
lownikiem napięcia PWM (Rys. 1b).  

 

 

Rys. 1. Pośredni przemiennik częstotliwości: 

a) z sieciowym prostownikiem diodowym, b) z  

sieciowym falownikiem PWM 
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Uzyskanie sinusoidalnego przebiegu prądu po-
bieranego z sieci wymaga zastosowania odpo-
wiedniego układu sterowania tranzystorów fa-
lownika sieciowego US2 pośredniego prze-
miennika częstotliwości. Zapewnić to moŜe 
układ wyposaŜony w nadąŜny regulator prądu.  
Schemat blokowy pośredniego przemiennika 
częstotliwości, z falownikiem sieciowym speł-
niającym jednocześnie rolę filtru aktywnego 
przedstawiono na Rys. 2.  
 

 
 

Rys. 2. Układ sterowania filtra aktywnego  
 

Warunkiem poprawnej pracy układu przedsta-
wionego na Rys. 2 jest, aby wartość napięcia 
wyprostowanego (UDC = UDC REF) była większa 

od amplitudy napięcia sieci ( SU2 ). JeŜeli wa-

runek ten nie jest spełniony, to układ zachowuje 
się jak układ z prostownikiem diodowym od 
strony sieci, analogicznie jak wtedy, gdy tran-
zystory T1÷T4 falownika sieciowego US2 nie 
są sterowane. 
Regulator napięcia UDC (typu PI) pośredniczą-
cego obwodu prądu stałego generuje sygnał 
określający amplitudę prądu sieci. Sinuso-
idalny kształt przebiegu prądu zapewnia sygnał 
z przetwornika PPUAC. Iloczyn tych sygnałów 
(ππππ) daje wartość zadaną prądu, która poró-
wnywana z rzeczywistą wartością prądu sieci 
w węźle sumacyjnym na wejściu histerezowego 
regulatora prądu generuje impulsy sterujące 
tranzystorami T1÷÷÷÷T4.  
Tranzystorowy falownik sieciowy US2 z przed-
stawionym układem regulacji moŜe pełnić rolę: 

- układu zasilania pośredniego przemiennika 
częstotliwości,  

- układu filtra aktywnego wyŜszych harmo-
nicznych dla odbiornika nieliniowego przy-
łączonego do sieci zasilającej, 

- układu filtra aktywnego wyŜszych harmo-
nicznych wielu odbiorników przyłączo-
nych zarówno bezpośrednio do sieci zasila-
jącej jak i do obwodu DC.  

3. Wyniki badań  
Badania tranzystorowego falownika sieciowego 
US2 z układem regulacji przeprowadzono dla 

układu filtra aktywnego wyŜszych harmonicz-
nych dla odbiornika nieliniowego przyłączo-
nego do sieci zasilającej (Rys.3). Odbiornik 
nieliniowy stanowi 2-pulsowy prostownik stero-
wany obciąŜony odbiorem RL.  

 
Rys. 3. Układ filtra aktywnego wyŜszych harmo-

nicznych dla odbiornika nieliniowe go przyłą-

czonego do sieci zasilającej  

Przeprowadzono badania symulacyjne układu 
filtra aktywnego wyŜszych harmonicznych dla 
odbiornika nieliniowego przyłączonego do sieci 
zasilającej (Rys.3) w stanie nieustalonym. Prze-
biegi prądu pobieranego z sieci przez układ 
przed załączeniem i po załączeniu sterowania 
filtra aktywnego przedstawiono na Rys. 4.  

 

Rys. 4. Przebieg prądu pobieranego z sieci 

w stanach przejściowych:  

(0÷800) ms  – brak sterowania tranzystorów 

filtra aktywnego,  

(800÷1000) ms – ładowanie kondensatora, 

>1000 ms – praca ustalona filtra aktywnego 

Przebiegi prądu pobieranego z sieci w stanie 
pracy ustalonej układu filtra aktywnego za-
mieszczono na Rys. 5. Analizę harmoniczną 
prądu pobieranego z sieci w wymienionych wy-
Ŝej stanach pracy układu filtra przedstawiono na 
Rys.6. Przykładowe zarejestrowane przebiegi 
napięcia sieci oraz prądów sieci, odbiornika  
i filtra aktywnego w stanie pracy ustalonej zbu-
dowanego modelu układu filtra aktywnego 
wyŜszych harmonicznych dla odbiornika nie-
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liniowego przyłączonego do sieci zasilającej 
przedstawiono na Rys.7.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 5. Przebiegi prądu pobieranego z sieci 

w stanie ustalonym: a) filtr aktywny wyłączony, 

b) filtr aktywny załączony 

a) 

 

b) 

 

Rys. 6. Analiza harmoniczna prądu pobiera-

nego z sieci w stanie ustalonym: a) filtr aktywny 

wyłączony, b) filtr aktywny załączony 

 
 
 

a) 

 
b)  

 

Rys. 7. Przebiegi czasowe napięcia sieci,  prądu 

sieci, prądu odbiornika i prądu  filtra: a) filtr 

aktywny wyłączony, b) filtr aktywny załączony 
 

4. Podsumowanie  
Energoelektroniczne układy zasilania silników 
elektrycznych generują do sieci zasilającej 
prądy wyŜszych harmonicznych, co niekorzyst-
nie wpływa na pracę sieci zasilającej. Wyposa-
Ŝenie energoelektronicznych układów zasilania 
silników elektrycznych w odpowiedni układ ste-
rowania zaworów falownika sieciowego (układ 
filtra aktywnego) pozwala na kompensację w 
kaŜdej chwili czasu składowych prądów od-
biornika, wynikających z jego nieliniowego  
i indukcyjnego charakteru.  W rezultacie prąd 
pobierany z sieci przez energoelektroniczny 
układ zasilania jest praktycznie sinusoidalny. 
Przedstawione  w artykule wyniki badań układu 
filtra aktywnego wyŜszych harmonicznych dla 
odbiornika nieliniowego przyłączonego do sieci 
zasilającej, potwierdzają moŜliwość zmniejsze-
nia niekorzystnego wpływu energoelektronicz-
nych układów zasilania na sieć zasilającą po-
przez ich odpowiednie rozwiązania układowe.  

5. Literatura  
[1]. Kaźmierkowski M.P, Matysik J.P.: „Wprowa-
dzenie do elektroniki i energoelektroniki”, Oficyna 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 82/2009 
 

 

48

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 
2005.  
[2]. Piróg St: „Energoelektronika. Negatywne od-
działywanie układów energoelektronicznych na źró-
dła energii i wybrane sposoby ich ograniczenia”, 
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 
Kraków, 1998.  
[3]. Strzelecki R., Supronowicz H.: „Współczynnik 
mocy w systemach zasilania prądu przemiennego  
i metody jego poprawy” Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.  
 [4]. Tunia H., Barlik R.: „Teoria przekształtników”, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa, 2003.  

Autorzy 
dr inŜ. Tadeusz Janik  
dr inŜ. Jan Kapinos  
Katedra Maszyn i Urządzeń Elektrycznych  
Politechniki Śląskiej  
ul. Akademicka 10a,  44-100  Gliwice  
tel/fax: (032) 237 14 47  
e-mail: tadeusz.janik@polsl.pl  
  jan.kapinos@polsl.pl  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


