
Eliminacja wpływu napędów 
dużych mocy na sieć zasilającą 
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Zakres prezentacji

 Oddziaływanie napędów dużych mocy 
na sieć zasilającą

 Filtr aktywny AAF firmy Danfoss

 Filtr aktywny AAF w aplikacjach 
przemysłowych
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Oddziaływanie napędów na sieć zasilającą
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Odkształcony prąd pobierany przez 6-pulsowy prostownik

 Prostownik diodowy 6-pulsowy jest 

odbiornikiem nieliniowym

 Z sieci jest pobierany prąd impulsowy 

doładowujący baterię DC

 Wielkość i kształt impulsów prądu zależy od 

stopnia obciążenia napędu 
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Przebieg chwilowy prądu oraz widmo harmonicznych generowanych 

przez 6-pulsowy prostownik

Przetwornica 355kW
3*400V
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Współczynniki odkształcenia prądu THDi oraz napięcia THDu
(Total Harmonic Distortion):

Współczynnik odkształcenia prądu 

Współczynnik odkształcenia napięcia
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Poziom i widmo harmonicznych prądu generowanych przez 
napęd 6 – pulsowy - przykład

 Transformator 1000kVA, Uzw=5,5%, 3*400V 

 Przetwornica FC102P315k obciążona w 100%

THDi=35,4%
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Odkształcenie prądu a odkształcenie napięcia

Nieliniowe obciąż.

Odkształcenie I Odkształcenie U
impedancja

zwarcia systemu

Zakłócenia dla innych 

uzytkowników

Straty w systemie

energetycznym
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Poziom i widmo harmonicznych napięcia będących odpowiedzią 
systemu zasilania na harmoniczne generowane przez napęd 6 –
pulsowy - przykład

 Transformator 1000kVA, Uzw=5,5%, 3*400V 

 Przetwornica FC102P315k obciążona w 100%

THDu=4,7%
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Typowe problemy spowodowane odkształceniem prądu

 Przeciążenie i przegrzewanie się 

transformatorów

 Przegrzewanie się kabli

 Przedwczesne starzenie się instalacji 

elektrycznej
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Typowe problemy spowodowane przez odkształcenia 
napięcia

 Niewłaściwe działanie urządzeń elektronicznych

 Uszkodzenia urządzeń elektronicznych

 Wzrost strat mocy w silnikach zasilanych 

bezpośrednio z sieci 

 Wzrost pulsacji momentu w silnikach zasilanych 

bezpośrednio z sieci

 Uszkodzenia w kondensatorach kompensujących   

moc bierną
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Straty mocy w transformatorze

Straty jałowe

Dodatkowe
straty 
obciążeniowe

Straty 
rezystancyjne
I2R w uzwojeniach
(podstawowe straty
obciążeniowe)

Straty obciążeniowe 
powodowane 
bieżącym 
obciążeniem 
liniowym

Dodatkowe straty 
obciążeniowe wywołane
wyższymi harmonicznymi

Straty obciążeniowe 
nominalne

Bieg jałowy Obciążenie 
nominalne

Bieżące 
obciążenie 
(liniowe bez 
harmonicznych)

Bieżące obciążenie
(zawierające harmoniczne)
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Metody redukcji harmonicznych stosowane przez firmę 
Danfoss

Pasywne:

dławik DC

18-pulse

Pasywne filtry 

harmonicznych AHF

Aktywne:

///

Prostownik PWM

Active Front End

/// ///

Filtry aktywne

D

d

y

D

-20%

+20%

0%

12-pulse 

Dławik AC
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MCT31 – narzędzie wspomagające analizę oddziaływania 
na sieć odbiorników nieliniowych

1. 1
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Filtr aktywny AAF firmy Danfoss
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Filtr aktywny

Prąd obciążenia

Transformator

Current 

Transducers 

Zasada działania aktywnego filtru AAF

Filtr aktywny AAF 

 jest instalowany równolegle do 
nieliniowego odbiornika,

 mierzy wielkość odkształcenia,

 kompensuje wybrane harmoniczne 
prądu, poprzez generowanie prądu w 
przeciwfazie do wybranej harmonicznej



Możliwości filtru aktywnego AAF 
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Filtr aktywny

Przekładnik 

prądowy

Celem aktywnej filtracji jest

 Redukcja niepożądanych harmonicznych,

 Kompensacja mocy biernej,

 Balansowanie prądów pobieranych przez 
poszczególne fazy

Filtry innych producentów realizują jedynie niektóre z 
powyższych zadań. Filtry aktywne AAF Danfoss 
posiadają wszystkie powyższe cechy w standardzie.

Filtr aktywny AAF:

 Działa jako źródło tych harmonicznych prądu, 
które mają być skompensowane

 Jest kontrolowanym źródłem energii biernej 
(pojemnościowej)

 Umożliwia symetryzację obciążenia poprzez 
generowanie dodatkowego prądu

Filtr aktywny może być rozpatrywany jako 
kontrolowane źródło prądów harmonicznych.
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Specyfikacja produktu:

 Napięcie: 380-480 (±10%)

 Częstotliwość: 50-60Hz (±10%)

 Stopień ochrony: IP21, IP54 hybrid 

 Wielkość obudowy: E

 Harmoniczne: Kompensacja szerokopasmowa   

do 40tej lub selektywna do 25ej harmonicznej

 Dopuszczenia: CE, UL, cUL, C-tick
Lloyd’s, ABS, DNV (wkrótce)

 Zakres prądów: 190A do 400A. Wyższe prądy 
poprzez równoległe łączenie modułów filtrów (max. 
4 moduły)

Filtr AAF może kompensować harmoniczne i prądy 
bierne, przy zachowaniu pomiędzy nimi 
następującej relacji:

22
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1 3 5 7 9 11

Band pass 

filter 11th 

Load  

current

Harmonic 

current 

referenace

Input spectrum Output spectrum

Band pass 

filter 5th 

Band pass 

filter 7th 
+

+

+

1 3 5 7 9 11

Load  

current

Harmonic 

current 

referenace

Input spectrum Output spectrum

1 3 5 7 9 11

Notch filter 

(fundamental)

1 3 5 7 9 11

Tryby pracy filtru aktywnego AAF

Filtr AAF Danfoss posiada dwa tryby pracy:

 Tryb kompensacji szerokopasmowej

 Tryb kompensacji selektywnej

Tryb kompensacji szerokopasmowej
 Podstawowa harmoniczna jest odfiltrowywana z 
przebiegu prądu obciążenia
 Pozostałe wyższe harmoniczne prądu (w tym 
harmoniczne parzyste) tworzą wartość zadaną prądu 
dla algorytmu regulacji filtru
 Filtracja jest ograniczona przez algorytm do 40-tej 
harmonicznej.

Tryb kompensacji selektywnej
 Zezwala na kompensację wybranych harmonicznych.
 W tym trybie sterowania kompensacji podlegają 
wybrane harmoniczne do 25-tego rzędu
 Możliwy jest odczyt poziomu poszczególnych 
harmonicznych



Tryby pracy filtru aktywnego AAF
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Fltry aktywne AAF mogą pracować w trybach:

 Z priorytetem kompensacji harmonicznych

 Z priorytetem korekcji współczynnika przesunięcia 
fazowego

Priorytet kompensacji harmonicznych
 Nadrzędnym zadaniem filtru jest wówczas 
kompensacja wyższych  harmonicznych
 >40% prądu filtru dla kompensacji przesunięcia

 Ten tryb jest domyślną nastawą filtrów aktywnych

Priorytet współczynnika przesunięcia fazowego
 Nadrzędnym celem filtru jest kompensacja mocy 
przesunięcia fazowego [] (mocy biernej)
 Pozostała wydajność prądowa filtru jest przeznaczona 
na kompensację harmonicznych

22
ntdisplaceme

I
harmonics

I
filter

I 

22
ntdisplaceme

I
harmonics

I
filter

I 



Wyniki testu filtru AAF
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Prąd pobierany z transformatora:

IRMS = 366A

THiD = 5,3%

THiD_25h = 3,5%

THiD_50h = 4,5%

Prąd obciążenia:

IRMS = 379A

THiD = 38,6%

THiD_25h = 38,3%

THiD_50h = 38,4%

Prąd generowany przez filtr

IRMS = 133A

THiD = 2731,6%

Napęd 200kW, obciążenie 100%, filtr AAF 
podłączony po stronie 400V transformatora
1MVA
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Test skuteczności filtru AAF przy niezrównoważonej sieci 
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Kompensacja szerokopasmowa

RMS: 346A-361A-417A
THiD 27% at balanced 
THiD 29% at unbalance

THiD po kompensacji 6,5%
RMS prąd w każdej fazie ma wartość 363A



Rodzaje kompensacji
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Kompensacja centralna
Kompensacja całej instalacji. Istnieje 
możliwość kompensacji również na średnim 
napięciu po zastosowaniu autotransformatora. 

Kompensacja grupowa
Jednoczesna kompensacja kilku odbiorników 

Kompensacja indywidualna napędów 
dużych mocy
Do każdego dużego odbiornika nieliniowego 
podłączony jest filtr aktywny
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PCC1

AAF

MM M

PCC1

AAF

MM M

Pomiar prądu jest zasadniczym elementem algorytmu filtru

Filtr będzie miał takie same właściwości 

niezależnie od tego, czy przekładniki prądowe CT 

będą umiejscowione po stronie obciążenia czy po 

stronie sieci (w punkcie PCC)



AAF programowanie
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Filtr aktywny AAF Danfoss wykorzystuje standardowy 

wyświetlacz LCP oraz strukturę oprogramowania 

stosowaną w przetwornicach częstotliwości. Filtr jest 

zaprogramowany fabrycznie w sposób zapewniający 

poprawną pracę w większości aplikacji.

Filtr AAF posiada następujące grupy parametrów:

 0-xx Praca/Wyświetlacz

 5-xx Wejścia/Wyjścia binarne

 8-xx Komunikacja i opcje

 14-xx Funkcje specjalne

 15-xx Informacja o urządzeniu

 16-xx Odczyt danych

 300-xx AF-nastawy (nowa grupa)

 301-xx AF-odczyty (nowa grupa)

Nowe grupy parametrów:

Grupa 300 zawiera nastawy konfiguracyjne filtru.

Grupa 301 służy do odczytu parametrów filtru poprzez 

panel LCP.
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Przykłady wdrożenia filtrów AAF

Kilka filtrów aktywnych AAF Danfoss 

zostało uruchomionych w cukrowniach w

Polsce w układzie kompensacji centralnej
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Cel kompensacji

 Kompensacja centralna 
rozdzielni zawierającej m.in.. 
przetwornice VLT6000 o 
sumarycznej mocy 330kW

 Obniżenie THDi do poziomu 
<=10%

Efekt zastosowania filtru

 Zastosowano filtr AAF190A

 THDi zostało obniżone do ok 7%

Kompensacja centralna – obniżenie współczynnika THDi
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Kompensacja centralna – obniżenie współczynnika THDi

Sposób podłączenia 
filtru

 Aby złagodzić odziaływanie 
filtru na baterię 
kondensatorów, prąd baterii 
nie został uwzględniony w 
algorytmie filtru AAF

 W tym celu zastosowano 
przekładniki prądowe 
sumacyjne, w układzie 
umożliwiającym pomiar i 
kompensację prądu 
wybranych urządzeń z 
wyłączeniem prądu w/w 
baterii 
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Kompensacja centralna – obniżenie współczynnika THDi

Przekładniki prądowe sumacyjne



Kompensacja centralna – obniżenie współczynnika THDi

Przebiegi chwilowe prądów wejściowych L1, L2, L3 oraz procentowy udział znaczących rzędów harmonicznych 

prądu i napięcia, AAF OFF



Kompensacja centralna – obniżenie współczynnika THDi

Przebiegi chwilowe prądów wejściowych L1, L2, L3 oraz procentowy udział znaczących    
rzędów harmonicznych prądu, AAF ON



Zwiększenie obciążalności transformatora

 Gdy transformator jest obciążony prądem o znaczącej zawartości harmonicznych, wówczas 

dochodzi do zwiększenia dodatkowych strat obciążeniowych i dopuszczalne obciążenie 
transformatora jest mniejsze niż jego moc nominalna 

 Zastosowanie filtru aktywnego AAF kompensującego harmoniczne prądu umożliwia 
zwiększeni obciążalności transformatora

Prąd filtru 

aktywnego 

Prąd obciążenia 

nieliniowego

Prąd transformatora 

w wyniku 

kompensacji



Zwiększenie obciążalności transformatora

Rodzaj i cel kompensacji

 Kompensacja centralna po stronie 
wtórnej transformatora 1600kVA, 
15kV/0,4kV, 58,7A/2309A

 Obniżenie THDi do poziomu 
umożliwiającego zwiększenie mocy 
pozornej pobieranej z transformatora
w zakresie dopuszczalnych przyrostów 
temperatury transformatora

Efekt zastosowania filtru

 Zastosowano filtr AAF250A

 THDi zostało obniżone z 13% do ok 6%, co umożliwiło obciążeniem transformatora prądem 

zbliżonym do wartości nominalnej, a tym samym zwiększył się dopuszczalny stopień obciążenia 

transformatora 



Zwiększenie obciążalności transformatora

Przebiegi chwilowe prądów wejściowych L1, L2, L3, rozkład widmowy prądu  oraz udział  
procentowy znaczących rzędów harmonicznych prądu, AAF OFF



Zwiększenie obciążalności transformatora

Przebiegi chwilowe prądów wejściowych L1, L2, L3, rozkład widmowy prądu  oraz udział  
procentowy znaczących rzędów harmonicznych prądu, AAF OFF



Dziękujemy za uwagę


