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РЕЗИМЕ

Д

окторска дисертација је настала као резултат вишегодишњег рада и
мотивисаности кандидата да реализује истраживања везана за један део
утицаја прилика у електричној мрежи и изабраних савремених
претварачких уређаја на рад асинхроних машина.
Досадашња истраживања и анализе утицаја параметара на прелазни процес
машина у референтној литератури показали су да су несиметрије и изобличења
напона на крајевима намотаја чиниоци који смањују ефикасност њиховог рада.
Минимално присуство несиметрија у напонима, због малих вредности импеданси
инверзног редоследа, знатно повећава активне губитке. За решавање транзијентног
процеса било је потребно усавршавање метода за дијагностику у реалном времену.
Уз поштовање одобреног циља истраживања кандидат се определио за
матрични модел који може да обухвати већи број различитих параметара саме
машине, претварача и инсталације на који је овакав склоп укључен.
Један од циљева истраживања је био усавршавање метода за дијагностику
напонских несиметрија и изобличења напона у реалном времену на асинхроној
машини и имплементација уређаја за њихову корекцију. Истраживања су остварена
на теоријским моделима машина и реактивним елементима са пасивним
параметрима за корекцију и уз примену матричних трансформација за произвољно
изабране карактеристике компоненти.
Теоријски резултати добијени из модела и одговарајуће симулације које су
замениле експерименталне тестове омогућили су реализацију филтара за корекцију
несиметрија.
У докторској дисертацији, на основу већ добијених резултата, формулисани
су матрични модели за испитивање и дијагностику услова рада и карактера
напонских несиметрија код електричних машина. Реализован је заједнички матрични
модел и симулациони прототип напојног система, уређаја за корекцију несиметрија и
изобличења напона асинхроне машине.
Сложени електромагнетски, транзијентни процеси у асинхроним машинама
догађају се и поред претпоставки о симетричној структури и линеарном карактеру
параметара машине и уређаја за регулацију њеног рада. Примена претварача за
регулацију рада машине врло често погоршава параметре квалитета електричне
енергије а укључење претварача у чворовима мрежа или инсталација има за
последицу смањење еквивалентних адмитанси чворова. На посредан начин је тако
повећан утицај напона инверзног редоследа основног хармоника и створени су
услови за резонантне режиме на фреквенцијама које одговарају вишим
хармоницима. Анализирани су краткотрајни процеси, изазвани кратким спојевима
или прекидима фаза и дуготрајни који су последица различитих вредности

параметара у претварачу или инсталацији. Симулацијом је установљено да су оба
типа прелазних процеса последица непотпуних фазних режима и рада у условима
несиметрија.
Теоријска истраживања и симулације су предвиђене и остварене на добијеним
изведеним матричним моделима са пасивним параметрима намотаја машина,
електричне инсталације и претварача. Резултати добијени помоћу метода матричних
трансформација, у односу на произвољно задате облике улазних напона или струја
на крајевима намотаја и претварача и тестова симулације рада изведених
посредством адаптираних софтверских пакета у MATLAB Simulink-у верификују
довољну математичку тачност матричних модела електромагнетских процеса.
Кључне речи: асинхрона машина, електромагнетски процеси, напонска
несиметрија, математички модел, уређај за корекцију несиметрија и изобличења

SUMMARY

T

he doctoral dissertation was created as a result of many years of work and
motivation of the candidate to carry out research related to one part of the
influence of the occurrences in the electrical network and selected modern
converter devices on the operation of asynchronous machines.
Past research and analysis of the influence of parameters on the transient process of
machines in the reference literature have shown that the unbalances and distortions of the
voltage at the winding ends are factors that reduce the efficiency of their work. The
minimum presence of unbalance in voltages, due to low values of the inverse sequence
impedance, significantly increases active losses. In order to solve the transient process, it
was necessary to perfect methods for real-time diagnostics.
With respect to the approved research objective, the candidate has chosen a matrix
model that can comprise a number of different parameters of the machine itself, the
converter and the installation to which this circuit is included.
One of the aims of the research was to improve the methods for diagnostics of
voltage unbalances and voltage distortion in real time on an asynchronous machine and
implementation of devices for their correction. Research has been carried out on theoretical
models of machines and reactive elements with passive parameters for correction and
application of matrix transformations for arbitrarily selected characteristics of components.
Theoretical results obtained from the model and the corresponding simulations that
replaced the experimental tests enabled the realization of the filters for the correction of the
asymmetry.
In the doctoral dissertation, on the basis of the results already obtained, matrix
models for the examination and diagnosis of working conditions and the character of
voltage asymmetries in electrical machines were formulated. A common matrix model and
a simulation prototype of the power supply system, a device for correcting the asymmetry
and distortion of the voltage of the asynchronous machine was realized.
Complex electromagnetic, transient processes in asynchronous machines occur
despite the assumptions about the symmetrical structure and the linear character of the
parameters of the machine and devices for regulating its operation. The application of the
inverter to regulate the operation of the machine very often deteriorates the parameters of
the quality of electricity and the switching on of the inverters in the nodes of the networks
or installations results in a reduction in the equivalent admittance of the nodes. In the
indirect way, the influence of the voltage of the inverse sequence of the basic harmonic is
increased, and the conditions for resonant modes at the frequencies corresponding to the
higher harmonics are created. Short-term processes, caused by short-circuit or phase
interruptions and long-term effects, are the result of different values of parameters in the

converter or installation. The simulation found that both types of transient processes are
due to incomplete phase modes and work in conditions of asymmetry.
Theoretical research and simulations are predicted and realized on the obtained
derived matrix models with passive parameters of winding of machines, electrical
installations and converters. The results obtained by the matrix transformation methods, in
relation to the arbitrary set of input voltages or currents at the ends of the windings and
converter and work simulation tests performed by the adapted software packages in
MATLAB Simulink, verify the sufficient mathematical accuracy of the matrix models of
electromagnetic processes.
Key words: asynchronous machine, electromagnetic processes, voltage
asymmetry, mathematical model, device for correction of asymmetry and distortion
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ПРЕДГОВОР

У

докторској дисертацији “Матрични модел електромагнeтских процеса
асинхроне машине у условима изражених напонских несиметрија”
формулисани су матрични модели за испитивање и дијагностику општих услова рада и
карактера сметњи типа напонских несиметрија код електричних машина.
Докторска дисертација захтевала је примену низа диферентних научних метода, и
то:
-

метод класичне примењене математике и теоријске електротехнике,
метод статистичке обраде резултата мерења,
савремени метод провере ефикасности решења задатака у реалним физичким
условима на изабраном моделу система напајања и уређаја за корекцију,

док је сама симулација, са описом поступка, изведена у програму MATLAB Simulink.
Научни циљ докторске дисертације односи се на истраживање могућности за
стварање уређаја за корекцију несиметрија и изобличења и елемената софтверске подршке
са функцијом аутоматске дијагностике и корекције режима асинхроне машине у реалном
времену. Основни циљ истраживања био је добијање бољих и једноставнијих поступака и
уређаја који ће се користити за уклањање напонских апмлитуда и фазних несиметрија и
временских изобличења које обликује присуство виших хармоника. Поред овог основног
циља, у докторској дисертацији су постигнути и многобројни други циљеви реализовани
кроз:
- истраживање неких значајнијих утицаја за рад уређаја за корекцију напонских
несиметрија и изобличења елекричне машине,
- успостављање нових критеријума за оцену поступка са техничко-технолошког
аспекта,
- анализу могућих грешака и мерних несигурности у примени предложених
поступака за корекцију напонских несиметрија при експлоатацији асинхроних
машина.
Приликом израде докторске дисертације коришћен је професионални софтвер,
рачунар пете генерације, као и најсавременија литература која обрађује ову проблематику.
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1. УВОД

Н

аучни циљ докторскe дисертације односи се на израду уређаја за
корекцију несиметрија и изобличења (у даљем тексту: УКН) напона
напајања, као и елемената софтверске подршке која ће обухватити
функцију аутоматске дијагностике и корекције режима асинхроне машине у реалном
времену.
Моделовање рада електричних машина у условима када је између система
напајања и ње постављен УКН, намеће потребу коришћења познатих законитости из
области теорије електричних машина у циљу добијања модела параметара стања
претварача. За идентификацију и верификацију су коришћени мерни подаци улаза и
излаза на стварном уређају који се у другом кораку пореди са одговарајућим
подацима добијеним у теоријском и физичком моделу. Основне карактеристике ових
поступака моделовања и идентификације су следеће:
- Модел је дефинисан на бази познатих законитости док се код поступка
идентификације структура модела може претпоставити и унапред.
- Параметри модела повезани су са реалним параметрима оригинала кроз
бројне вредности које не морају бити неки физички параметри или
параметри реалног процеса.
- Моделовање важи за сродне процесе и различите режиме рада машине и
изабраног УКН.
Решења се могу применити за добијање модела различитих процеса, а
вредности параметара адмитанси елемената УКН су изабрани према следећим
критеријумима:
- да одговарају адмитансама које зависе од параметара електричних машина
и параметара напона из система напајања,
- да зависе само од параметара електричних машина, или
- да су зависне само од параметара напона из система напајања.
Зато је циљ истраживања у овој докторској дисертацији добијање бољих и
једноставнијих поступака и уређаја који се користе за уклањање напонских
амплитудних и фазних несиметрија и временских изобличења које обликује
присуство виших хармоника. Модели намењени за потребе истраживања утицаја
УКН на рад машине се могу знатно разликовати од модела намењених у друге сврхе,
на пример за пројектовање УКН.
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У овој докторској дисертацији између осталог, представљене су све
реализоване симулације рада асинхроне машине, а као модел УКН је примењен
активни енергетски филтар чија номинална снага одговара оптерећењу-снази
асинхроног мотора. Симулиране снаге и напони за напајање асинхроних мотора су
добијене из PWM инвертора. Алгоритам намењен за одређивање референтне струје
помоћу филтарског система с прогнозираном структуром имплементиран је у УКН
струје.
Ефикасност усвојеног модела активног енергетског филтра је потврђена
симулацијом на шеми која обухвата асинхрони мотор и УКН и испитано је слагање
резултата симулације. Усвојени активни филтар успешно поништава хармонике
струје и у стационарном и у динамичком режиму рада асинхроне машине у
електричној мрежи.
У другој глави је приказан преглед досадашњих истраживања везаних за
корекцију несиметрија и редукцију хармоника у просторном и временском домену
који у принципу угрожавају нормалан рад асинхроних машина.
Истражене су енергетске карактеристике до сада примењиваних електричних
шема у којима су инвертор и електрична машина, и детекција референтне струје са
освртом на рад трофазног аутономног инвертора. Aнализиран је и рад коректора који
неутралише хармонике струје са правоугаоно-степенастим обликом.
У досадашњој анализи утицаја хармоника на струју реалног претварача
углавном су разматрани:
‐ Поремећаји на сабирницама претварача на страни система наизменичне
струје (напајање из мреже и мрежом вођени инвертор) и утицај виших
хармоника на асинхрону машину.
‐ Мере за компензацију виших хармоника са освртом на компоненте снаге
на улазу у претварач као и енергетски процеси у претварачу.
Такође, разматран је утицај напонских хармоника на улазним крајевима
асинхроних машина који се огледа у стварању нежељених обртних момената које
стварају хармоници који се сабирају основним обртним моментом. Исто тако
разматран је и утицај струјних хармоника на рад асинхроних машина чији су извори
нелинеарна оптерећења.
Трећа глава садржи матрични модел са параметрима елемената система
напајања асинхроне машине и УКН. Урађен је и представљен математички модел
коректора несиметрија напона напојних система електричних машина.
Формирани математички модел садржи једначине стања асинхроне машине са
d  q компонентама. Матрични поступак у општој теорији електричних машина
подразумева формирање матричних једначина у q  фазном систему уређаја која
садржи матрице адмитанси. Из тако развијеног математичког модела се рачунају
параметри УКН асинхроне машине и врши њихов избор.
У четвртој глави решен је претпостављени задатак везан за формирање
алгоритмa матричног модела асинхрона машина-коректор несиметрија. За решавање
одабраних модела са асинхроном машином и коректором коришћена је MATLAB
Simulink-софтверска подршка.
За испитивање понашања и транзијентних процеса у асинхроним машинама и
изабраним коректорима несиметрија, било да се ради о класичним у коме су филтри
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реализовани са пасивним елементима (отпорници, пригушнице и кондензатори) или
савременим, реализовани као активни енергетски филтри дефинисан је алгоритамопшти поступак за решавање једног проблема (или класе проблема) који после
коначног броја једнозначних корака даје решење (или показује да је проблем
нерешив). Алгоритам-поступак формирања модела је дефинисан на бази познатих
законитости, а параметри модела су са реалним параметрима оригинала повезани
нумеричким вредностима које не морају бити физички параметри или параметри
реалног процеса. Поред типизације превентивних мера, приказани су и у моделе
укључени познати системи за филтрирање: пасивни, активни и хибридни.
У овом делу докторске дисертације представљени су алгоритми за
одређивање значајних величина класичних коректора као и коректора са изабраном
структуром у оквиру кога су исправљач, филтар и инвертор као део модерне
концепције активног енергетског филтра. За симулацију су изабрани постојећи
делови пакета MATLAB Simulink као што је на пример psb bridges, а за демонстрацију
симулације изабрани су мотори “Север” Суботица и њихови параметри: називна
снага и фактор снаге.
Алгоритам за одређивање значајних вредности имплементиран је у модул
конвертора који може да оствари корекцију несиметрија и редукцију хармоника, што
је кроз истраживања у докторској дисертацији приказано и у научним радовима
аутора дисертације.
Приказане релације су изведене уз претпоставку да су параметри електричних
елемената филтра, који су прикључени на линеарне вредности напона, независни.
Могуће несиметрије углавном се одређују, мере или израчунавају, приближним
методама. У случају мерења се користе струјни или напонски филтри који фазне
вредности напона/струја претварају у симетричне вредности компоненти
напона/струја. Све приближне методе мерења уносе велике мерне несигурности а
највећи поремећај догађа се у случају отказа филтра који је обично изведен као
трофазно коло.
У петoj глави је изведена верификација истражених и предложених
поступака-алгоритама који се односе на решавање корекција несиметрија и
редукцију виших хармоника. Приказани су:
‐ Поступак за решавање процеса у исправљачком делу претварача и
поступак верификације путем проверене симулације, аналитички модел
енергетског кола трофазног исправљања, аналитички модел који се односи
на рад мостног инвертора који напаја асинхрону машину. Применом
различитих пакета у програму MATLAB Simulink изведени су:
‐ Поступак за симулацију утицаја виших хармоника на прелазни процес
асинхроне машине напајане из PWM инвертора.
‐ Поступак за симулацију динамичког режима рада машине напајане
правоугаоним напоном и њени резултати.
У адаптираном пакету MATLAB Simulink верификован је модел који се односи
на транзијентне појаве у трофазном AC  DC  AC енергетском претварачу за
напајање асинхроне машине са IGBT мостом и дат је модел који приказује рад
инвертора у оквиру AC  DC  AC конвертора оптерећеног асинхроним мотором,
као и резултати симулације. Сви резултати симулације у овом поглављу
презентовани су научној и стручној јавности од стране аутора ове докторске
дисертације.
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2. ПРЕГЛЕД СТАЊА ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА
И УТИЦАЈ НАПОНСКИХ И СТРУЈНИХ ИЗОБЛИЧЕЊА
НА РАД АСИНХРОНИХ МАШИНА
2.1. Преглед стања досадашњих истраживања

П

роналазак асинхроне машине крајем 1880. године употпунио је AC
(наизменични) систем генерисања, преноса и коришћења електричне
енергије. Хидроелектрана на Нијагариним водопадима била је прва у
којој је у великим размерама примењен Теслин вишефазни AC систем. Теорија о
монофазним и трофазним асинхроним машинама развијена је у првој половини
двадесетог века од стране Steinmetz [1], Richter [2], Kron [3], Veinott [4], Schuisky [5],
Bеdefeld [6], Alger [7], Fitzgerald et al [8], Lyon [9] и Say [10]-што је само неколико
имена од стотине инжењера и научника који су објављивали радове из ове области.
Новији уџбеници и доприноси дати су од стране Match [11], Chapman [12] и Fuchs и
осталих [13,14].
У овим радовима анализиране су стациониране и прелазне перформансе
асинхроних машина. Проблем квалитета електричне енергије у тим публикацијамa је
занемариван зато што у прошлом веку то питање није било од велике важности.
Данас, већина трофазних асинхроних машина има снагу већу од 1 kW . Поред веће
снаге асинхрони мотори, имају следеће предности у односу на синхроне:
‐ немају побуду па им није потребан посебан извор једносмерне струје,
‐ издржљиви су и релативно јефтини за одржавање,
‐ имају приближно сталну брзину (због мале вредности клизања од старта
до пуног оптерећења),
‐ погодни су за експлозивна окружења,
‐ покретање-старт мотора је релативно лако, и
‐ могућност да раде у монофазним системима.
Главне мане асинхроних мотора су:
‐ компликована контрола брзине,
‐ велика вредност почетне струје уколико нема покретач, и
‐ мали фактор снаге при малим оптерећењима.
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Класичан начин филтрирања виших хармоника које стварају нелинеарни
пријемници какав је и асинхрони мотор реализује се уградњом подесивих пасивних
LC филтара. Због неких недостатака пасивних LC филтара, испитују се решења са
полупроводничким елементима који коригују таласне облике струја која се додају
одређеним тачкама у мрежи (концепт активног филтрирања са активним
енергетским филтрима). Идеју о тренутној компензацији активне снаге при
стационарном оптерећењу први су објавили Erlicki и Emanuel-Eigeles 1968. године
[15].
Полупроводнички елементи за компензацију реактивне снаге су почели да се
користе почетком седамдесетих година XX века а регулација струје филтра помоћу
повратне везе са инвертором реализована је 1976. године [7]. Развијено је неколико
различитих варијанти филтра која се своде на два начина корекције таласног облика
струје: корекција у временском и корекција у фреквентном домену. Код већине
активних филтара с корекцијом у временском домену [5], референтна струја се
одређује на основу вредности тренутне реактивне снаге.
Прво решење за корекцију је дефинисао Akagi 1984. године [16].
Друго решење произилази из приступа да се референтне струје одреде преко
референтних напона мреже [17,18]. Следећи могући принцип одређивања
референтне струје је да се од струје пријемника одузме основни хармоник, а то је
идеја коју у свом раду први спомињу Gyugyi и Strycula 1976. године [19]. Овде се
јавља проблем одређивања основног хармоника струје без кашњења јер све класичне
технике филтрирања, било аналогне или дигиталне, уносе неко кашњење у
филтрирани сигнал [4].
За већину поменутих примена, предности надмашују мане. У данашњим
електричним мрежама са све већим бројем нелинеарних компоненти и оптерећења,
трофазне асинхроне машине раде у несинусоидним условима, а анализе се не осврћу
на утицај хармоника напона и/или струја на трофазне асинхроне машине.
Поремећени квалитет електричне енергије има штетне ефекте на рад асинхроне
машине међу којима су:
‐ хармоници напона и струја,
‐ засићење магнетних гвоздених језгара,
‐ статичке и динамичке ексцентричности ротора, појава механичке
вибрације и динамичка нестабилност,
‐ појаву магнетног флукса изазваних једносмерним ( DC ) струјама,
‐ појаву нежељених флуксева у вратилу и одговарајућих струја у лежишту,
‐ старење изолационог материјала,
‐ повећање губитака у магнетном колу машине (хистерезис и вртложне
струје) и застој због већих губитака који стварају претерано врела места,
‐ повећање губитака у бакру због присуства хармоничких компоненти,
‐ смањење укупне ефикасности,
‐ појаву обртних момената које стварају хармоници,
‐ појаву резонансе коју стварају хармоници...
Досадашња истраживања представљена у референтној литератури углавном
се баве анализама вредности момента које у асинхроним машинама стварају
доминантни-основни хармоници.
У току досадашњих истраживања у референцама у литератури разматране су
и анализиране типичне вредности момента које стварају асинхроне машине,
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тaнак хaрмoникa нaпo
oнa и изoблличeнoг нaппoнa у мрeж
жи
Сликаа 2.1. Нaст
По прравилу, сттруje виши
их хaрмoн
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дустриjски
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нeккoликo дeсeтинa путaa мaњa oд импeдaнсe
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струjee у рaдиjaлн
ним мрeжaaмa
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Услeд прoтoкa струja виших хaрмoникa jaвљajу сe пaдoви нaпoнa нa
рeзистaнсaмa и рeaктaнсaмa eлeмeнaтa мрeжe, кojи сe мaнифeстуjу кao изoбличeњa
нa кривoj нaпoнa. Ta изoбличeњa сe детектују у мрeжи и кao нaпoни виших
хaрмoникa. Кaкo су струje и нaпoни виших хaрмoникa у узajaмнoj вeзи, уoбичajeнo je
дa сe мeрe хaрмoници струje и нaпoнa или дa сe њихoвe гoрњe дoзвoљeнe врeднoсти
прoписуjу и лимитирajу у oдгoвaрajућим нaциoнaлним и мeђунaрoдним стaндaрдимa
[23-27].
Временски облици струјних хармоника који пролазе кроз мреже са
нелинеарним оптерећењима се разликују од облика напона извора напајања.
Примери нелинеарних оптерећења су:
‐ индустријска постројења (апарати за заваривање, лучне и индукционе
пећи и исправљачи),
‐ фреквентни претварачи асинхроних машина,
‐ извори беспрекидног напајања,
‐ апарати у домаћинству (ТV апарати, микроталасне пећи, луминесцентне
сијалице, електронски апарати),
‐ неки уређаји са мaгнетним засићењем (трансформатори).
Последице нелинеарних оптерећења, односно присуство виших хармоника
напона напајања и струје оптерећења често се у пракси наводе као:
1. Техничке последице:
‐ Преоптерећења у општим дистрибутивним системима мрежама због
повећања ефективне вредности струје.
‐ Преоптерећења у неутралним (нултим) водовима где се сабирају
приближно утростручене вредности струја виших хармоника (генерисане
у монофазним нелинеарним оптерећењима).
‐ Вибрације и превремено старење свих радних елемената у електричним
машинама: генератора, мотора трансформатора и веће присуство звучних
феномена (повећана бука у њима).
‐ Преоптерећења и старење кондензатора за поправку фактора снага.
‐ Сметње на водовима телекомуникационих инсталација.
2. Економске последице:
‐ Превремено старење појединих електричних уређаја доводи до њихове
замене пре планираног рока уколико у мрежама нема алтернативног
извора енергије.
‐ Преоптерећења у мрежама стварају веће губитке што значи да је потребна
већа енергија из мреже.
‐ Изобличење стандардне форме тренутних вредности струје изазива
“лажно реаговање” аутоматских прекидача и застоје производних процеса
зависних од електричне енергије.

2.2.1. Последице присуства хармоника струје и напона
Значајни хармоници које треба детектовати/измерити и елиминисати су у
трофазним општим системима где се често јављају непарни хармоници. Порастом
фреквенције хармоника њихове амплитуде се смањују. Хармоници реда изнад 50-ог
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имају занемариве вредности амплитуда и њихово детектовање/мерење није значајно.
Хармоници до реда 30-ог се доста тачно детектују. Према SRPS EN 61000-2-2:2008
[28] стандарду електродистрибутивна предузећа контролишу садржај 3, 5, 7, 11, 13
хармоника и морају да елиминишу хармонике нижег реда од 30-ог. У неким
случајевима на захтев корисника енергије котролише се садржај до 25-ог реда
закључно.
Рeд хaрмoникa h je однос фрeквeнциje хaрмoникa  f h  и oснoвнe
фрeквeнциje  f1  доминантног првог хармоника струje у електричној мрежи:
h  f h / f1

(2.1)

У електричним мрежама електроенергетског система-EEС Србиje (кao и у
EEС у Eврoпи и нajвeћeм брojу зeмaљa ширoм свeтa) основнa фрeквeнциja је f  50
Hz , дoк je фрeквeнциja oд 60 Hz зaступљeнa у СAД, Јапану, Кaнaди и у нeким
другим зeмљaма.
Изобличење пojeдиних хaрмoникa нaпoнa и струje, U h и I h , изражено у
процентима је:
U h %  100  U h / U 1
(2.2)
I h %  100  I h / I1

(2.3)

гдe су:
U 1  величина нaпoнa oснoвнoг (првoг) хaрмoникa,
I 1  величина струje oснoвнoг (првoг) хaрмoникa, [21].

У таб. 2.1 приказан је максимални ниво хармоника у електричној мрежи који
не сме да буде прекорачен, стандард SRPS EN 50160:2012/A1:2015, [24].
Табела 2.1. Норма-максимални ниво хармоника који не сме да буде прекорачен, [24]
Непарни хармоници,
Непарни хармоници,
Парни хармоници
не дељиви са 3
дељиви са 3
Ред-ранг
Ред-ранг
Ред-ранг
хармоника НН СН СВН хармоника НН СН СВН хармоника НН СН СВН
h
h
h
5
6 6
2
3
5 2,5 1,5
2
2 1,5 1,5
7
5 5
2
9
1,5 1,5 1
4
1 1
1
11
3,5 3,5 1,5
15
0,3 0,3 0,3
6
0,5 0,5 0,5
13
3 3 1,5
21
0,2 0,2 0,2
8
0,5 0,2 0,2
17
2 2
1
> 21
0,2 0,2 0,2
10
0,5 0,2 0,2
19
1,5 1,5 1
12
0,2 0,2 0,2
23
1,5 1 0,7
> 12
0,2 0,2 0,2
25
1,5 1 0,7
Легенда: НН-ниски напон, СН-средњи напон, СВН-средњи/високи напон
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Као што је напред наглашено, поред смањења квалитета испоручене
електричне енергије, присуство хармоника у електричним мрежама има и друге
негативне техничке последице, а то су:
- изобличење напона напајања на “oсетљивим” oптерећењима и сметње на
водовима,
- изобличење стандардне форме тренутних вредности струје изазива “лажно
реаговање” аутоматских прекидача и застоје производних процеса
зависних од електричне енергије.
Стандарди који прописују изобличења хармоника у електричним мрежама
обухватају:
- стандарде електромагнетне компатибилности дистрибутивних мрежа,
- нoрмативне захтеве за постројења и уређаје кроз које пролазе хармоници,
- препоруке електродистрибутивних предузећа за примену на електричним
уређајима.
Постоје три главна стандарда и документ [29], усмерен на брзо слабљење
утицаја хармоника и:
- стандард ЕМК (електромагнетне компатибилности), [30]: Ови стандарди
успостављају неопходну електромагнетну компатибилност (усклађеност,
подударност, подношљивост) дистрибутивне мреже и постројења/уређаја,
- хармоници који пролазе кроз уређаје у општим дистрибутивним
системима не би требало да створе поремећаје изнад одређеног нивоа,
- сваки уређај/мрежа мора да очува радну способност када је у напојној
мрежи присутан поремећај одређеног нивоа; стандард SRPS EN 61000-22:2008, [28] важи за нисконапонске системе напајања опште примене,
- стандард SRPS EN 61000-2-4:2008, [29] за уређаје ниског и високог напона
у индустрији.
Стандард за квалитет електричне енергије у дистрибутивним мрежама
обухвата:
- стандард SRPS EN 50160:2012, [31] који успоставља карактеристике
електричне енергије која се испоручује електродистрибутивним
предузећима опште намене (у Србији су то јавни системи снабдевања),
- стандард IEEE Std 519-2014, [32] који представља општи поступак којим
фирме за снабдевање енергијом и потрошачима ограничавају утицаји
нелинеарних оптерећења и кажњавање потрошача који се јављају као
извори хармоника.
Стандард који прописује захтеве према електричним уређајима и
постројењима обухвата:
- стандард SRPS EN 61000-3-2:2014, [25] за нисконапонске мреже и уређаје
са номиналном струјом мањом од 16 A ,
- стандард SRPS EN 61000-3-12:2013, [33] за нисконапонске мреже и
уређаје са номиналном струјом већом од 1 A и мањом од 75 A .
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2.3. Утицај напонских хармоника извора на рад
трофазне асинхроне машине
Рад асинхроних машина када су на њеним изводима хармоничне-синусоидне
вредности је добро истражена тема и у литератури су доступни многи модели за
прелазне и стациониране режиме рада. Језгра статора и ротора асинхроне машине
направљена су од феромагнетика са нелинеарним B  H карактеристикама. У
магнетним колима са намотајима постоје низ нелинеарности које компликују њихову
анализу, а по значајности утицаја издвајају се три и то су:
- ефекат засићења,
- облик хистерезисне криве, и
- вртложне струје.
Та три феномена стварају флукс несинусоидног облика у магнетном колу и
различите таласне облике напона и струја у намотајима статора и ротора, и више
струјне хармонике у електричним колима.

2.3.1. Aнaлизa рaдa мoтoрa при нeсинусoиднoм нaпoну нaпajaњa
Ради илустрације анализира се рaд мoтoрa када се он напаја из мреже
изобличеним нaпoном прaвoугaoнoг oбликa, и према Фуријеовом развоју може да
сaдржи хaрмoникe рeдa h  1,5,7 ,11,13,17 ,...,35 и 37, са aмплитудама врeднoсти U i / h .
Aнaлизира се временски тaлaс нaпoнa рaзлoжен у низ хaрмoника и оцењује
(изрaчунaвa) утицaj свaкoг oд њих. При развоју напона прaвoугaoног oблика нема
трећег хармоника и пaрних хaрмoника, тj.:
u

4U 
sin 3t sin 5t

  sin t 

 ...
 
3
5


(2.4)

Сви напонски хaрмoници ствaрaју сопствено мaгнeтнo пoљe кoje се обрће
брзином nh  знaтнo вeћом у oднoсу нa брзину обртања oснoвнoг хaрмoникa n1  ,
тj.:
f
hf
n h  60 h  60 1  hn1
(2.5)
p
p
гдe je:

f h  фрeквeнциja хaрмoникa рeдa h  .

У таб. 2.2, дaти су oснoвни пoдaци зa обртна мaгнeтнa пoљa виших
хaрмoникa, зaкључнo сa 25. хaрмoникoм. Знaк “+” oзнaчaвa дa сe смeр рoтaциje
пoклaпa сa рoтaциjoм пoљa oснoвнoг хaрмoникa, знaк “-” oзнaчaвa дa je смeр
рoтaциje супрoтaн рoтaциjи пoљa oснoвнoг хaрмoникa, a знaк “0” дa je пoљe тoг
хaрмoникa нeпoкрeтнo. У мoтoрнoм рeжиму сa клизaњeм s  0,01  0 ,06 , клизaњe
мoтoрa у oднoсу нa рoтирajућa пoљa виших хaрмoникa je приближнo jeдиници, тj.
s h  1  1 / h  1 . Taчниje тo oдступaњe врeднoсти s h je мaлo, тaб. 2.2 [21].
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Табела 2.2. Пoдaци зa обртна пoљa виших хaрмoникa, зaкључнo сa 25. хaрмoникoм,
[21]
Рeд

хaрмoникa h
Aмплитудa
хaрмoникa
Смeр
рoтaциje
Клизaњe s h
(при и s1  0 )

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

1,0000,3330,2000,1430,1110,0910,0770,0660,0520,0590,0470,0430,040
“+” “0” “-” “+” “0” “-” “+” “0” “-” “+” “0” “-” “+”
0,00

-

1,20 0,86

-

1,09 0,92

-

1,06 0,95

-

1,04 0,96

2.3.2. Виши хaрмoници струje и губици снaгe у мoтoру
Сви хaрмoници електромагнетног пoљa индукуjу струjу у рoтoру, и кao
рeзултaт узajaмнoг дejствa, jaвљa сe oдгoвaрajући aсинхрoни мoмeнaт. Ако јe смeр
тoг мoмeнтa исти као смeр мoмeнтa oснoвнoг хaрмoникa, онда се тај мoмeнaт назива
мoтoрни (има знaк “+”, тaб. 2.2), у супротном мoмeнaт тoг хaрмoникa je кoчиoни
(знaк “-”, тaб. 2.2). У мoтoрнoм рeжиму сa клизaњeм s  0 ,01  0 ,06 , клизaњe мoтoрa
у oднoсу нa обртнa пoљa виших хaрмoникa je приближнo једнако jeдиници, тj.
s h  1  1 / h  1 [21].
У литeрaтури [34-36] сe нaвoдe слeдeћи подаци:
- дa, зa мoтoрe мaњих снaгa (<20 kW ), рeзистaнсa и индуктивнoст нaмoтaja
стaтoрa и рoтoрa, скорo нe зaвисe oд учeстaнoсти, пa сe пoвeћaвajу jeдинo
врeднoсти рeaктaнси рaсипaњa стaтoрa  X sh   hX s и рoтoрa  X rh  hX r  ,
-

дa сe, кoд мaшинa срeдњих снaгa (≥30 kW ), пoвeћaвa и рeзистaнсa рoтoрa
пo изрaзу Rrh  hRr [17],

-

дa сe, кoд мoтoрa вeћих снaгa (>110 kW ), пoвeћaвajу рeзистaнсa стaтoрa и
рoтoрa, пo изрaзимa R sh  hR s и R rh  hR r [35,36], дoк су врeднoсти
рeaктaнси нешто мaњe, X sh  hX s  X rv  hX r , јер су умaњeнe врeднoсти
индуктивнoсти, Lr hf   Lr и Ls hf   Ls ,

-

врeднoсти рeзистaнсe и индуктивнoст стaтoрa сe, прaктичнo, нe мeњajу
кoд свих нискoнaпoнских мoтoрa снaгa oд 1-300 kW ;
врeднoст жлeбнe рeзистaнсe рoтoрa у рeжиму крaткoг спoja (у рeлaтивним
jeдиницaмa) сe мaлo мeњa сa снaгoм мoтoрa, пa сe мoжe смaтрaти дa je
Rr  sl ,sc  0,030 r.j., кaкo je пoкaзaнo у [37], a

-

рeзистaнсa рoтoрa нa дeлу вaн жлeбoвa је R r e  1 / 3Rr  1 / 3R s , пa сe
зa oдрeђивaњe врeднoсти рeзистaнсe мoтoрa RM ,h , зa хaрмoникe рeдa h  5
има [21]:

R Mh  4 / 3Rs  0,03  h
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(2.6)

Зa мoтoрe снaгa oд 5-400 kW , истим рeдoм, дaтa су пoдручja врeднoсти:
- стeпeнa искoришћeњa   0,85  0,95% фaктoрa снaгe oд cos   0,85  0,92 ,
тj.   cos   0 ,72  0 ,875  ,
-

врeднoсти рeзистaнсe рoтoрa R s  , нпр. oд R s  0,045Z n дo R s  0,015Z N ,

-

врeднoсти рeзистaнси стaтoрa R s ,h  0 ,045Z N  0 ,050 Z N  const ,

-

oдгoвaрajућe врeднoсти рeзистaнси рoтoрa R r ,h  0 ,03  h ,

-

oдгoвaрajућe врeднoсти рeзистaнси мoтoрa RM ,h ,

-

oдгoвaрajућe врeднoсти рeaктaнси мoтoрa X M ,h ,

-

oдгoвaрajућe врeднoсти импeдaнси мoтoрa Z M ,h ,

-

струje виших хaрмoникa I M ,h , и

-

oдгoвaрajућe врeднoсти губитaкa снaгe услeд виших хaрмoникa, у
прoцeнтимa нoминaлнe снaгe мoтoрa PM ,h % PN  , и у прoцeнтимa
називних губитaкa снaгe у нaмoтajимa PM ,h % PCuN  [21].

На основу претходних претпоставки, можемо закључити да дoбиjeни
рeзултaти пoкaзуjу дa je, и при мaксимaлнoм дoпуштeнoм сaдржajу свих хaрмoникa у
нaпoну нaпajaњa ( U h  5 %, h  1  37 ), прoцeнaт дoдaтних губитaкa снaгe, (у
jeдиницaмa нoминaлнe снaгe мoтoрa PM ,h % PN  , рeлaтивнo мaли:
-

-

зa мoтoрe мaњих снaгa (<5 kW ), пoвeћaњa губитaкa изнoсe oкo 0 ,186% PN ,
пa су oдгoвaрajућa смaњeњa стeпeнa искoришћeњa oкo 0,2%, штo je мaњe
у oднoсу нa пoдaтaк oд 0,25% у [36],
зa мoтoрe вeликих снaгa (>100 kW ), пoвeћaњa губитaкa изнoсe oкo
0,112% PN , пa су oдгoвaрajућa смaњeњa стeпeнa искoришћeњa oкo 0,12%.

Процентуалне вредности губитака снaгe у трофазној асинхроној машини у
односу на нoминaлне губитке снaгe у нaмoтajимa PM ,h % PCu ,N  збoг утицаја виших
хaрмoникa напонских извора могу да буду веома значајни и може да се достигне
пoвeћaњe губитaкa око 2 ,109% PCuN зa мoтoрe мaњих снaгa 5-10 kW и око
4 ,526% PCu ,N зa мoтoрe вeћих снaгa >100 kW [21].

2.4. Утицај струјних хармоника на рад трофазне асинхроне
машине
У рaдиjaлним дистрибутивним и индустријским мрeжaмa, струje виших
хaрмoникa oдлaзe прeмa гeнeрaтoримa зaтo штo je импeдaнсa мрeжe измeђу тaчкe гдe
струje улазе у мрежу 10-100 путa мaњa oд импeдaнсe oстaткa мрeжe сa пoтрoшaчимa.
Онa je у ствари мaњa I SC I L путa, гдe je I SC aмплитудa струje крaткoг спoja a I L
мaксимaлнa струja oптeрeћeњa. Грaницe у кojимa сe крeћу врeднoсти oднoсa I SC I L
су дaтe у таб. 2.3 [21].
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Табела 2.3. Maксимaлна
M
а изобличеења струje I h у дистррибутивниим мрeжaм
мa U  69
kV
V зa нeпaрннe хaрмoниккe, пo IEEE
E Std 519-19
992, [23]
I SC / I L

h  11

1  h  11
11

17  h  23

2  h  35
23

35  h

THD I

<20
20-50
50-100
100-1000
>1000

4,0
7,0
10,0
12,0
15,0

2,0
3,5
4,5
5,5
7,0

1,5
5
2,5
5
4,0
0
5,0
0
6,0
0

0,6
1,0
1,5
2,0
2,5

0,3
0,5
0,7
1,0
1,4

5,0
8,0
12,0
15,0
20,0

Извори
и струјнихх хармоникка су нели
инеарна оп
птерећења укључена у општи
дисстрибутивн
ни систем. При проттицању стр
руја кроз систем мррежа којa има неку
импедансу долази до појаве нап
понских хаармоника и изобличчења форм
ме напона
нап
пајања. Хармоници
Х
који проолазе крозз мреже и систем
ме-кроз неелинеарна
опттерећења (или
(
оптерећења) имају времен
нске обликке струја кооји се разл
ликују од
форрме напојних напон
на. У увооду је већ
ћ истакнутто да су јједна од важнијих
неллинеарних оптерећењ
ња и фреквеентни преттварачи аси
инхроних м
машина. Иззобличена
форрма струја или напон
на указује на
н присусттво хармоника, али оззначава и присуство
п
порремећаја и погоршање квалитета испоручеене енергије.
Како је већ истаккнуто, извоори струјни
их хармони
ика су нели
инеарна опттерећења,
али
и истоврем
мено струјни хармон
ници настаали у елекктричним м
мрежама и напајају
неллинеарна оптерећењаа.
Напон
нске хармонике стваррају струјн
ни хармони
ици из колла напајања а шема
такквог кола приказана је на сл.. 2.3. Вред
дности реаактанси прроводника расту са
поввећањем врредности фреквенција
ф
а струја.

Сл
лика 2.3. Јееднополна шема
ш
кола напајања
дистррибутивногг система за
з хармониик h  oг реда
Сваком
м хармонику h  oг реда у колу напајања одговара
о
неека импедаанса Z h .
Ако кроз
к
импед
дансу Z h прође хармоник h  реда, по Омовом закону
з
он
стввара напон U h  Z h I h . Резултатт је да се напон
н
у тач
чки B дефоормише и разликује
од синусног облика.
о
У тачки
т
B свва оптерећења добијаају изоблич
чен напон, који је за
датти струјни хармоник сразмеран
с
импеданси
и.
Нелин
неарна оптеерећења геенеришу сттрује виши
их хармони
ика са смер
ровима ка
извворима нап
пајања. На сл. 2.4 и 2.5 су шемее мрежа “зааражених” хармоници
има. Кроз
колло на шеми
и на сл. 2.44 тече струјја доминан
нтне фреквенције 50 Hz
H а на шееми на сл.
2.55 струја фрреквенцијее h  реда. При напаајању нели
инеарних ооптерећења настају
стррује са фрееквенцијом
м 1 (1-доминантни хармоник, 3-трећи
3
хаармоник) f  50 Hz
(каако је покаазано на слл. 2.4) који
има се дод
дају струјн
ни хармони
ици I h , сл
л. 2.5 која
одгговара свакком h  харрмонику.
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Слик
ка 2.4. Једннополна шеема мреже чији је изввор електриична мреж
жа
са основном-д
о
доминантнном фреквенцијом 1 од
д h  1  f  50 Hz
која напај
аја нелинеар
рно оптереећење

Слик
ка 2.5. Еквиивалентна шема са нелинеарним
м
о
оптерећењ
њем која ген
нерише харрмонике
Оптерећења генееришу струује виших хармоникаа, у смеру кка извору напајања,
па се може саставити
с
ш
шема
која приказује пут хармооника струује у шеми
и, сл. 2.6.
Од
дређена опттерећења на сл. 2.6 у општем
о
ди
истрибутивн
ном систем
му генериш
шу а друга
апссорбују стррујне хармоонике.

С
Слика
2.6. Извори ст
трујних харрмоника

2.44.1. Појав
ва резонаансе и примена ко
оректораа
Истоврремена при
имена капаацитивних и индуктиввних уређај
аја у мрежама ствара
усллове за парралелну/редну резонаансу у одговарајућим
м импеданссама еквиввалентних
колла.
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Промееном парам
метара имп
педансе (мо
одула или аргумента)
а
могу се пр
роменити
вреедности сттруја и нап
пона у мреежи. На сл
л. 2.7 је прриказана пааралелна резонанса;
р
шеема за аналлизу је састтављена од: мрежног трансформ
матора, лин
неарног опттерећења,
неллинеарног оптерећењ
ња кроз когга пролазе виши харм
моници стрруја и конд
дензатора
за повећање фактора
ф
сн
нага. У насставку је пр
риказана екквивалентн
на шема ел
лектричне
мреже за аналлизу хармооника, сл. 2.8.
2

Сли
ика 2.7. Шеема електр
ричне мреж
же у којој јее
коректорр нелинеар
рно оптерећћење

С
Слика
2.8. Еквивалент
тна шема електричне мреже саа сл. 2.7
Са сл. 2.7 произи
илази да је струја харм
моника I h једнака:

I h  I R  I C  I Ls
IR 
Ih 

Z

Z 

U
U
, I Ls   j
, I  jC  U
Ls C
R

1
U
j  U
U
 jCU  j
 U   j C 

R
Ls
Ls  Z
R

RLs

RLs





Ls  j RL
Ls C  jR Ls  jR 1   2 Ls C
2



R 2 2 L2s  jR 2 1   2 Ls C



 2 L2s  R 2 1   2 Ls C
RL s



 2 L2s  R 2 1   2 L s C



2



2

  Ze 





j

1  2 Ls C
, arg Z     arctg
Ls
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(2.7)

где је:

I h  струја хармоника,
U  напон извора хармоника,
Ls  индуктивност (мрежа+трансформатор+водови),
C  капацитивност кондензатора за повећање фактора снаге,
R  отпор линеарног оптерећења.
Ако је активна отпорност R   параметри импедансе се одређују по
једноставним формулама:
jLs
Ls
Z
,Z 
2
1   Ls C
1   2 Ls C
(2.8)

arg Z   arg U   arg I h   e 0  e

j

2





2

  , I Ls  I C ; I Ls  I C 







Резонанса настаје када имениоц има вредности Z  0 тј. 1   2 Ls C   .
Фреквенција на којој се то догађа назива се резонантном фреквенцијом кола. При тој
фреквенцији импеданса кола достиже максималну вредност и настаје напонски
хармоник велике вредности који знатно изобличује форму напона напајања.
Изобличену форму напона прате токови струја у осцилаторном колу Ls  C које, по
вредности, прекорачују струје потребне оптерећењу.
Резултат је да се дистрибутивни систем и кондензатори за повећање фактора
снаге излажу дејству већих вредности струјних хармоника и преоптерећењима. За
избегавање резонансе и за заштиту од хармоника на ред са кондензаторима додају се
пригушнице.
Активна снага предата оптерећењу зависи од основне компоненте струје I 1
основне учестаности мреже. Када струја која је потребна оптерећењу садржи
хармонике, ефективна вредност струје I rms је већа од струје основног хармоника

I rms  I1 .
Укупни коефицијент хармонијског изобличења струје THD (the total harmonic
distortion) је одређен релацијом [21]:
I
THD   rms
 I1

2


  1 одакле је I rms  I 1 1  THD 2


(2.9)

На сл. 2.9 приказане су промене два параметра који зависе од укупног
коефицијента хармонијског изобличења. Хармоници струја изазивају повећање
Џулових губитака у свим проводницима кроз које теку, и допунско повећање
температуре у трансформаторима, кабловима и осталим уређајима.
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Сл
лика 2.9. Повећање
П
еф
фективне вредности
в
и Џулових губитака
зависних од
о укупног коефицијен
нта (факт
тора) изоблличења
(_
(_____
Џулоови губици ------ Ефекктивна вред
дност стру
рује) [38]
Напон
н хармоникка h  ог рееда који ул
лази у асин
нхрону маш
шину и генерише у
Hz
роттору струјее веће фрееквенције од
о 50
je разлог за појаву д
допунских губитака.
Наапон напајаања реалногг правоугаооног обликка изазива пораст
п
губи
итака за 20
0%.
Напон
н који садрржи хармоонике, u 5  8 % (oсноовне компооненте нап
пона U 1 ),
u 7  5 %, u11  3 %, u13  1 %, тј. са
с укупним
м коефицијентом изоб
бличења THD
T u  10
%, доводи до допунскихх губитака од 6%.
Струјее хармони
ика које теку
т
крозз трансфоррматоре и
изазивају повећање
губ
битака у “бакру”
“
зб
бог Џуловвог ефекта и у “гвоожђу” збогг вихорни
их струја.
Наапонски харрмоник је узрок
у
губиттака у “гво
ожђу” услед
д хистерезее. Обично се рачуна
да губици у намотају расту сразмерно са квадратоом THDi а губици у језгру
сраазмерно квадрату
к
THDu . У трансфор
рматорима за комуутацију у општим
дисстрибутивн
ним систеемима са лимитиран
ним растоом нивоа изобличењ
ња, ниво
губ
битака досттиже 10-155%. Напон присутан на
н конденззатору довооди до појааве струја
сраазмерних фреквенција
ф
ама хармон
ника а стру
ује стварајуу допунске губитке. Ако
А напон
нап
пајања садрржи следећће хармони
ике: oсновну компон
ненту напон
на U 1 , u 5  8 % (од
U 1 ), u 7  5 %,
% u11  3 %, u13  1%,
1
тј. саа укупним
м коефицијјентом изо
обличења

TH
HDu  10 %,, струја се повећава
п
заа 1,19 пута а Џулови губици
г
за 11,4 пута.
Нивои
и номиналн
них каракттеристика (параметаара) генераатора који
и напајају
неллинеарна оптерећења
о
а морају се снизити зб
бог појаве допунских
д
губитака створених
с
токковима струујних харм
моника.
Од ниввоа смањењ
ња радних параметара генераторра за 30% општег опттерећења,
10%
% се односси на нелин
неарна опттерећења. Дакле,
Д
збогг тога је, нееопходно користити
к
ген
нераторе поовећане снааге.
Стандаард SRPS IEC 608922:1996 [39]] је увео појам
п
за кооефицијентт стрмине
харрмоника HVF
H
(коефи
ицијент напонског хаармоника) чија
ч
је форрмула и мааксимална
вреедност датаа у наставкку:
HVF 

13

U

 h 2h
h2
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 0 ,02

(2.10)

2.4.2. Параметри изобличења хармоника
За квантитативно вредновање/мерење и естимацију/оцену хармонијских
изобличења струја и напона користи се неколико показатеља а најчешће су то:
- фактор снаге, амплитудни (темени) фактор, снага нелинеарног
изобличења,
- (хармонијски) - спектар хармоника, величина хармонијског изобличења.
Ове параметре треба уважити при одређивању било ког уређаја за корекцију.
P
Фактор снаге је однос активне P и привидне снаге S . PF  , и не треба га
S
P1
поистоветити са фактором снаге основног хармоника cos  
, где су: P1  активна
S1
снага и S1  привидна снага основне фреквенције.

P1
се односи само на основну фреквенцију
S1
дистрибутивног система и разликује се од фактора снаге, који узима у обзир остале
хармонике садржане у привидној и активној снази.
Први знак присуства већег броја хармоника у електричној мрежи је разлика
између измереног фактора снаге (power factor) PF и измерене вредности
cos  f  f1 50 Hz .
Параметар

cos  

Амплитудни фактор је однос вредности амплитуде струје/напона I m или U m
и ефективне (rms) вредности ( I rms или U rms  root mean square-квaдрaтни кoрeн из
срeдњe врeднoсти нa квaдрaт у тoку пoлупeриoдe).
За синусоидалне сигнале амплитудни фактор је једнак:

I m / I rms  2 , U m / U rms  2

(2.11)

За несинусоидне сигнале амплитудни фактор може да буде:

I m / I rms  2 или I m / I rms  2

(2.12)

Код струја потребних за напајање нелинеарних оптерећења вредност
амплитудног фактора је много већа од 2 , обично између 1,5 а у критичним
случајевима може да достигне и вредност 5. Већа вредност амплитудног фактора
сведочи о присуству струјних хармоника који су способни да изазову деловање
заштитних уређаја. У случају 2 и 3 такве вредности фактора указују на различит
облик криве напона од синусоидалног тј. да су присутна напонска/струјна
изобличења.
Активна снага P сигнала са хармоницима је збир активних снага одвојених
хармоника струја и напона једног истог h  реда.
Реактивна снага одређена је искључиво за основну фреквенцију Q  U 1 I1 sin  .
У присуству хармоника, снага изобличења је одређена квадратним кореном:
D  S 2  P2  Q2
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(2.13)

гдее је:
S  привиднаа снага.
Виши хaрмoниц
ци струje, кojи пoтичу oд нeллинeaрних пoтрoшaчaa (извoрa
хaррмoникa сттруje), пo пррaвилу тeкку кa извoри
имa снaгe у ЕЕС-у пooштo je тo путaњa
п
сa
нajjмaњoм им
мпeдaнсoм.. Збoг прooтoкa струj
уja виших хaрмoникaa крoз (им
мпeдaнсe)
вoд
дoвa и трaaнсфoрмaтooрa, jaвљajjу сe пaдoвви нaпoнa штo сe м
мaнифeстуjee пojaвoм
хaррмoникa у кривoj нaп
пoнa. Удeo хaрмoникaa нaпoнa сee пoвeћaвa идући oд eлeктрaнa
e
EE
EС кa нeлин
нeaрнoм иззвoру хaрмooникa стру
уje. Oснoвн
ни пaрaмeтрри хaрмoни
икa струje
и нaпoнa
н
су рeд хaрмooникa и ин
нтeнзитeт хaрмoникa
х
у aпсoлуттним и прo
oцeнтним
изн
нoсимa [23-27,40].
Било ком уређаају, у ком
м тече хар
рмоник, поотребна јее струја хармоника
х
одрређеног об
блика (амплитуде и фазног помераја). Оба парраметра, а посебно
амп
плитуда, суу од сушти
инског знач
чаја за анализу.
Изобличења која уносе посебни
п
хаармоници одређени су процентуалном
вреедношћу ам
мплитуде h  ог реда у односу на
н вредностт сигнала оосновне фрееквенције
I
U
U h %   100 h или I h %  100 h [21].
U1
I1
Прикаазом ампли
итуде свакоог хармоника као фун
нкцијом фрреквенције добија се
граафик спекттра хармони
ика. На сл. 2.10 предсстављен је пример сп
пектра праввоугаоних
сиггнала.

Сликаа 2.10. Спекктар хармооника право
оугаоних сиигнала напона U t  [3
38]
Ефективне вредности струуја и напо
она могу се израчуунати као функције
ефеективних вредности
в
х
хармоника
h  реда, сл.
с 2.10:

I rms 



 I h2

и U rms 

h 1



U h2

(2.14)

h 1

Терми
ин “сумарн
ни факторр” хармони
ијског изообличења THD имаа широку
при
имену за од
дређивање нивоа харм
моника у сигналима променљив
п
вог   знаака.
За сигн
нал Y  коеефицијент THD одрееђује се каоо:

THD 

1
Y1



 Yh2

(2.15)

h 1

Ово јее сагласно са
с SRPS EN
N 61000-2-2
2:2008 стан
ндардом [28] (треба приметити
п
да вредност може
м
да бууде већа од
д 1). Сагласно стандаарду парам
метар h  мо
оже да се
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ј
од начина
н
прикказа степен
на изоблич
чења који
огрраничи на 50. Факторр THD је један
има утицаја на
н струју/наапон у билоо ком местту у мрежи..
Струјаа која садрж
жи хармони
ике одређу
ује се помоћћу израза [221]:

THDi 

1
I1



 I h2

(2.16)

h 1

Погоднији израз за примен
ну, за познаату пуну еф
фективну ввредност сттрује I rms
je:
2

 Ir 
  1
TH i   rms
THD
 I1 

(2.17)

а заа напон са садржајем хармоникаа је [21]:

T u 
THD

1
U1



U h2

(2.18)

h 1

HD који прредставља једну од вредности изобличењ
Коефи
ицијент TH
ња струја
или
и напона је веома зн
начајан покказатељ. Спектар
С
представља оодвојене хармонике
х
којји утичу на облик сигнала (другачијее се нази
ива коефиц
цијент изо
обличења
син
нусоидалноости криве напона).
PF
1

На слл. 2.11 је представљ
љен графикк зависноссти
од
2
cos  1
1  TH
HD 
i

TH
HDi .

Слика 2.11. Променаа

PF
1

у зависсности
2
cos  1
1  THDi 

о THDi за случај када је THDu  0 [38]
од
Вредност активн
не снаге јее често изјједначена са
с вреднош
шћу снаге основног
харрмоника [41]:
P  P1  U1I1 cos 1
(2.19)
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па се фактор снаге може рачунати из:

PF 

Пошто је:

I1
I rms



1
1  THDi 

2

P U1I1 cos 1

S
U1I rms

тада је: PF 

(2.20)

cos  1
1  THDi 2

.

Показатељи THD u карактеришу изобличење криве напона. У наставку је
наведено неколико вредности THD u и њихови одговарајући утицаји који произилазе
у електричним мрежама:
- THD u  5 % нормална ситуација, изостанак поремећаја у раду уређаја,
-

THDu  5  8 %-значајно угрожавање мреже хармоницима, могући неки
удари у раду постројења,
THDu  8 %-већи степен угрожености мреже хармоницима, могући удари
у раду постројења. Потребна је детаљна анализа и инсталисање уређаја за
компензацију/филтрирање и компензацију (ФКУ).

Показатељи THDi карактеришу изобличење криве струје. У уређају који
уноси хармонијске поремећаје детекована је, преко размера THDi на улазима и
излазима различитих кола, већа истрошеност на путу протицања хармоника. У
наставку је наведено неколико вредности THDi и одговарајући њихови утицаји у
електричним мрежама:
- THD i  10 % нормална ситуација, изостанак удара и поремећаја у раду
уређаја,
- 10%  THD i  50% знатније угрожавање мреже хармоницима и опасно
повишење температуре и неопходност да се пређе на избор каблова већег
пресека и избор веће снаге извора напајања,
- <50% већи степен угрожености мреже хармоницима, могући удари у раду
уређаја. Потребна је детаљна анализа и инсталисање уређаја за
компензацију/филтрирање и компензацију (ФКУ). Користи се да се оцени
за колико се мора повећати снага извора напајања разматраног уређаја.
Амплитудни фактор се користи за оцену способности машине (или извора
непрекидног напајања) да обезбеди веће тренутне вредности струја. На пример
рачунарским уређајима је потребна јако изобличена таласна форма струје за коју
амплитудни фактор може да достигне и вредност 3,5.

2.5. Нелинеарни модели асинхроних машина
Иако синусоидно моделовање асинхроних машина није доминантна тема
истраживања, на слeдећим сликама су приказани релативно једноставни и тачни
линеарни модели који садрже основну фреквенцију која се може проширити на
моделе хармоника.
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2.55.1. Модел
л асинхрооног мот
тора са до
оминант
тним харм
моником
На сл.. 2.12 је представљен
но основно
о еквивалеентно струј
ујно коло трофазног
т
аси
инхроног мотора,
м
кооји се кори
исти за ан
нализу стац
ционарнихх стања. Параметри
П
роттора представљени су еквиваалентном роторском
м импедан
нсом. За решавање
р
стаационарногг стања коористе се методе су
уперпозици
ије. За уоб
бичајене вредности
в
поггонског брооја обртајаа, основно клизање
к
је веома малоо и, с тога, и утицај хармоника
х
кли
изања s h јее незнатан.

Слика 2.12. Еквивалеентно струујно коло асинхроне
а
м
машине
за ххармоник реда
р
h
добијенно помоћу Тевененове
Т
е теореме. Претпост
П
тавка је да су парамет
три
от
тпорностии и индуктиивности у струјном
с
к
колу
независсни од h
Аналоогно дефин
ницији кли
изања за оссновни харрмоник h  1 , дефин
нисано је
h  које изнноси:
кли
изање у одн
носу на прооизвољни хармоник
х

sh 

nsh  nm
nsh

(2.21)

гдее је:
nshh  вредносст брзине обртања прооизвољне хармоничне
х
е компонен
нте,
nm  механич
чка брзина..
Ако се
с пође од
о адаптирране шеме струјногг кола дообијеног уз
у помоћ
Теввененове тееореме, на сл. 2.12 се добија стр
руја статораа s  h  тоог хармони
ика:
~

~

I sh 

U sh




R' 
 Rs  r   jh1 Lsl  L'rl

sh 




гдее су:
1  индекс 1 означава
о
оссновну фреквенцију, тј.
т први харрмоник h  1 ,

1  основна кружна уччестаност (и
или брзинаа),
Rs , Rr'  отпоори статораа и ротора (сведени
(
наа статор),
Lsll , L'rl  инд
дуктивности
и расипањаа.
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(2.22)

2.55.2. Модел
л модифи
иковане конвенци
к
ионалне шеме
ш
којаа узима у
обзирр деловањ
ње хармон
ника у асинхронојј машини
и са
нелин
наерним магнетн
ним колом
м
Губици у парази
итним опттерећењимаа у асинхрроним маш
шинама см
матрају се
важ
жним збогг расипања када сее асинхрон
не машинее напајају из несин
нусоидног
нап
понског илли струјног извора.
Губиц
ци у језгруу ротора. Скоро у свим
с
рефееренцама гуубици у роторском
р
језггру су занеемарени збоог мале фреквенције (фреквенци
ија клизања) магнетног поља у
лим
мовима роттора. Да би
и узели у обзир
о
губи
итке у гвож
жђу ротораа који су заависни од
кли
изања R1' rh додаје се паралелнаа грана као
о на сл. 2.13. На сл. 2.13.а при
иказано је
екввивалентноо струјно кооло по фаззи трофазнее асинхрон
не машине за основни
и h  1 и
h  ти хармоник који се
с напаја из
и струјно
ог извора, а на сл. 22.13.b екви
ивалентно
стррујно коло трофазне асинхроне
а
машине ко
оје узима у обзир гран
ну магнећењ
ња за h 
ти хармоник.

Слик
ка 2.13. Екввивалентноо струјно коло
к
трофаазне асинхрроне машин
не
Губици у гвожђуу зависе од
д флукса раасипања (п
паразитни ггубици насстали због
појјаве хармооника). Паралелно
П
повезане активне отпорностти ( R1sh , R1' rh ) са
при
имарним и секундарн
ним индукттансама рассипања у еквивалентн
е
ном колу на
н сл. 2.14
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фиковани
преедстављајуу губитке због појаве хармоникаа. На сл. 2..14 приказаан је модиф
мод
дел због утицаја губитака
г
у
услед
појааве хармооника у аасинхроном
м мотору
укљ
ључујући губитке
г
у роторском
р
и статорско
ом језгру, као
к и утицај вртложн
них струја
нассталих услед флуксевва расипањ
ња. Паразиттни губици
и настају и због хисттерезиса и
врттложних сттруја јер суу и они зави
исни од фреквенције.

Сл
лика 2.14. Модифико
М
вани моделл еквиваленнтног струј
ујног кола
не машине [42]
трофазнне асинхрон

2.55.3. Упрош
шћени коонвенциоонални мо
одел асин
нхроног м
мотора
Отпоррност 1  s h Rr' / s h је мала у моделу хармоникка са сл. 2.12, и
екввивалентноо струјно коло
к
које сее односи на
н хармони
ике може се свести на коло на
сл. 2.15. Отп
порности намотаја
н
и индуктансе расипањ
ња су узетте у обзир
р, а гране
маггнећења су игнориссане поштоо су напо
они хармон
ника релаттивно мал
ли јер су
фреквенције хармоникаа магнетнее индукцијее језгра маале у порееђењу са магнетном
м
гусстином осн
новног хаармоника. Треба наггласити даа су отпоорности наамотаја и
инд
дуктансе расипања заависне од фреквенциј
ф
е.

Слик
ка 2.15. Моодел упрошћ
ћеног конвеенционалноог
хармоникка асинхрон
ног мотораа [42]

2.55.4. Модел
л машин
не са спек
ктром врееменскихх и прост
торних
хармоника
иказана екввивалентнаа шема маш
шине у ком
ме делују временски
в
На сл. 2.16 је при
ип
просторни хармоници
и [43]. Три намотаја могу
м
а и нее морају даа буду у раавнотежи,
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сваака од фазаа има свој отпор Reqquj , реактан
нсу X equj и комплекссну електромоторну
силлу e j зависсну од брзи
ине (где је j  1,2,3 бр
рој фазе).
Губици у језгруу, у свакој фази представљени
и су са дваа паралелн
но додата
отп
пора: Rc1 за
з губиткее зависне само
с
од фаазних напоона и  h /  s Rc 2 заа губитке
заввисне од фрреквенцијее и напона статора (  h је номин
нална фрекквенција статора док
је  s стварнаа фреквенц
ција статораа) [44].
Техника моделовања спекттра хармон
ника се коористи за ообјашњењее ефеката
проосторних хармоникаа. Концептт комбину
ује ефектее временскких хармо
оника (из
улаазног напаајања енерггијом) и одзива-врем
о
менских хаармоника (струје из намотаја
маш
шине и маггнетног колла). По овааквом присттупу не посстоје симеттричне ком
мпоненте.
Еквиваалентно кооло са сл. 2.16 има некколико грана, а свака грана свакке од фаза
се односи наа један харм
моник нап
пајања елекктричном енергијом
е
((једна имп
педанса) и
јед
дну фреквен
нцију и проосторну раасподелу (струјни извоор). Да би одредили различите
р
парраметре, раади се спекктрална ан
нализа како
о временски
их статорсских напона ( u1 , u 2 ,
u3 ) тако и сттруја ( i1 , i2 , i3 ). Теестови конввенционалн
ног укочен
ног ротораа, празног
ход
да и оптеррећеног вратила могуу се извессти при основној фреквенцији да би се
одрредиле фаззне отпорноости Requj , реактансе X equj , слож
жене EMS e j , Rc1 и Rc 2 .

ма асинхро
оног моторра са спект
тром прост
торних
Слика 2.116. Еквиваллентна шем
хармоника, врем
менских харрмоника и губицима у магнетноом колу [43
3]

 

 

i fij хармоникка са њихоовим магни
Статоррски напон
н U fij и струја
с
итудама и
фаззним угловвима мораају се измеерити како
о би се од
дредиле им
мпедансе хармоника
х
j fij је одн
(нп
пр., R fij  jX
нос два фазоора).
Морајуу се разлликовати хармоници
х
који доллазе из си
истема напајања и
проосторни хармоници.
х
. Одређивање ефекаата временских харрмоника могуће
м
је
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употребом принципа суперпозиције у стационираном стању при брзини чија је
вредност различита од нуле.
У моделу на сл. 2.16:
‐ обухваћени су ефекти и временских и просторних хармоника,
‐ R fij  jX fij  U fij / i fij потиче од фазног напона временског хармоника
( f i је i  ти хармоник),
‐
‐
‐

i fkj је струја просторних хармоника, f k се користи за просторне
хармонике,
површински ефекат је занемарен, али се може врло лако обухватити, и
губици у језгру који се односе на хармонике напајања електричном
енергијом осим основног, обухваћени су у струјном колу хармоника.

Струјни извори са ознаком фазора i fkj су употребљени да би се увели
просторни хармоници у модел, а односе се на оптерећења и на брзину ротора. У
већини случајева, фреквенција просторних хармоника f k је такође вишеструко већа
од фреквенције напајања f i . Јасно је да ће просторни хармоници утицати на
израчунавање електромагнетског момента.
Тај утицај хармоника на момент, због обимности није овде анализиран, али је
поступак израчунавања електромагнетског момента доступан у референци [43].
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3. МАТРИЧНИ МОДЕЛ НЕСИМЕТРИЧНОГ
НАПАЈАЊА АСИНХРОНОГ МОТОРА

П

оследњих година проблеми побољшања квалитета електричне енергије
постају све актуелнији [45,46].
Проблем примене асинхроне машине у електроенергетској мрежи није нов а
углавном се своди на добијање довољне вредности реактивне енергије.
У овом поглављу је формулисан математички модел који садржи једначине
стања асинхроне машине са d  q компонентама. Из опште теорије електричних
машина је познато да се за нумеричко решавање диференцијалних једначина стања
користе опште матрице трансформације из електричног трофазног система
компоненти у општи систем u , v , w компонената. Општа матрица трансформације
садржи у себи све претходно познате матрице трансформације.
У наставку је дефинисан прелаз из електричног трофазног система у 0dq
систем односно у општу матрицу трансформације система u , v , w компонената и
обрнуто. Најчешће се при формирању математичког модела машине полази од
претпоставке да у конструктивном смислу она има и електричну и магнетну
симетрију, а за формирање овог модела усвојен је физички модел са кавезним
ротором за кога се идеализацијом једначина Парка-Горева [47] може написати
основни матрични облик.
Режими изобличења електричних величина на електричној опреми
(пријемници са несиметричним, нелинеарним и променљивим оптерећењима)
изазивају хаваријске токове активних и реактивних снага, нове губитке снаге и
повећано загревање [48-50]. Аналитичким поступком могу се одредити услови
несиметрије и неуједначености и оценити допунски губици m  фазног изобличеног
пријемника који су настали од основног и виших хармоника симетричних
компоненти напона и струја.
Постоје два теоријска модела за разматрање процеса у електричној машини:
електрични и термички у које се углавном уносе следеће физичке величине: напон,
струја, магнетни флукс, механички моменат, брзина, снага. Према овим вредностима
дефинишу се следеће карактеристике: механичка карактеристика, електрична
карактеристика, експлоатациона-погонска карактеристика и карактеристика
електричних и механичких губитака које се манифестују кроз повећање термичких
губитака и карактеристика прелазног процеса (транзијентна).
У транзијентном процесу настају јако изражене несиметрије и изобличења
електричних струја и напона машине и деформише се њена погонска карактеристика
која је истовремено зависна и од параметара термичких губитака машине.
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3.11. Модел
л уређајја за кор
рекцију
у несимеетрија напона
напајања елеектричн
них маш
шина
Порастт несиметрричних оп
птерећења и применаа пријемни
ика са нели
инеарним
рад
дним карактеристикаама које се
с уз то брзо
б
мењај
ају у току времена изазивају
проогресивно погоршањ
ње различи
итих парам
метара кваллитета електричне ен
нергије и
суш
штински уттицај на расподелу сн
нага у електтроенергеттским мреж
жама.
У првоом реду ум
мањење парраметара кввалитета еллектричнихх машина доводи
д
до
поввећања пад
да напона, повећања губитака снаге
с
и смаањења проопусне споссобности,
али
и се са друге
д
стран
не нарушаава нормал
лан рад и смањује време ко
оришћења
елеектроенергетских поостројења што довод
ди до поввећања еккономских губитака
[511,52].
Када се на нессиметрични
и систем напона у мрежи уукључи сим
метрични
троофазни при
ијемник, пооред компооненте стру
ује директн
ног редоследа настају
у и струје
инвверзног, (а понекад) и струје нуллтог редосл
леда [52,533].
У циљ
љу поуздан
ног и сигуррног рада електрични
е
их машинаа, мора се извршити
и
поб
бољшање несиметрич
н
чног напон
на напајањ
ња. У техни
ичкој праксси користее се УКН,
којји се смешттају измеђуу напојне мреже
м
и елеектричне машине.
м
УКН трофазнихх напонски
их системаа у општеем случајуу представвљају два
сисстема и то:: систем I  са 3 улазза, тј. систеем мреже из
и кога се н
напаја оптеерећење и
сисстем II  са 3 излааза где јее прикључ
чено оптеррећење, каао на сл. 3.1, чији
маттематички модел садрржи шест једначина које
к повезуују струје и напоне наа његовим
краајевима [544,55].

Слика 3..1. УКН тр
рофазног наапона
Из маатематичкогг модела УКН
У
добијјају се изррази који ссе односе на опште
анаалитичке услове
у
пом
моћу којих се могу теестирати могуће
м
консструкције УКН при
нап
пајању трофазне елекктричне маш
шине из неесиметричн
них систем
ма трофазни
их напона
мрежа. Овде се разматрра модел са
с три улаззна и три излазна
и
краја укључеен између
сим
метричне електричнее машине и несимеетричног трофазног
т
извора ел
лектричне
енеергије.
Претпоставка је да је, прооизвољно електрично
е
о оптерећеење, у овом
м случају
елеектрична машина,
м
саа произвољ
љном унуттрашњом шемом,
ш
укљ
ључено у трофазни
сисстем (без нултог провводника) [555,56].
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3.1.1. Матрична једначина у (q) фазном систему уређаја која садржи
матрице адмитанси
Матрична електрична веза између фазних вредности струја и напона може се
успоставити посредством матрица имитанси-у облику матрица импеданси или
матрица адмитанси [48,57].
За разгранате мреже са великим бројем грана и већим бројем електричних
вредности погодније је решавати системе матричних једначина у које су укључене
матрице адмитанси.
У општем случају за q  фазни систем мора да се успостави q  фазна
структура УКН, а ако се ради о систему без нултог проводника тада се најчешће
ради о 2 система [58,59].
За систем I  добијамо, сл. 3.1:
I1

Y11

Y12

Y13

U1

Y14

Y15

Y16

I 2  Y21 Y22

Y32  U 2  Y24

Y25

Y26  U 5

I3

Y33

Y35

Y36

U6

Y44

Y45

Y46

U4

Y53  U 2  Y54

Y55

Y56  U 5

Y63

Y65

Y66

Y31

Y32

U3

Y34

U4

(3.1)

а за систем II  где је прикључено оптерећење је:
I4

Y41 Y42

I 5  Y51
I6

Y52

Y61 Y62

Y43

U1
U3

Y64

(3.2)

U6

где је:

I1 U 1
I 2 , U 2  матрица улазних струја и напона,
I3 U 3
I4 U 4
I 5 , U 5  матрица излазних струја и напона.
I6 U 6
Матрица адмитанси УКН је:

Y 

Y11
Y12

Y21
Y22

Y31
Y32

Y41
Y42

Y51
Y52

Y61
Y62

Y13
Y14

Y23
Y24

Y33
Y34

Y43
Y44

Y53
Y54

Y63
Y64

Y15
Y16

Y25
Y26

Y35
Y36

Y45
Y46

Y55
Y56

Y65
Y66

(3.3)

Прелаз на модел са симетричним компонентама остварује се применом
матрица S , S

1

и оператора a  e j 2 3 :
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1

1
2

S  1 a
1 a

1
1

a , S
a2

1 1
1
 1 a
3
1 a2

1

a2
a

(3.4)

Односи фазних и симетричних компоненти у матричном облику су:

I0  Id  Ii
I  S  I S  I 0  a 2 I d  aI i
0

d

(3.5)

2 i

I  aI  a I

где је:
d , i , 0  компонента директног, инверзног и нултог редоследа,

I S  симетрична компонента струје.
Заменом релације (3.5) у релације (3.1) и (3.2) добија се:
За систем I  коме одговара систем електричне мреже из кога се напаја УКН,
симетричне компоненте струја су описане матричном једначином:

I IS  S

1

 YI I  U I  S

1

 YI II  U II

(3.6)

а за систем II  који одговара месту на коме је прикључена електрична машина иза
УКН, симетричне компоненте струја су описане матричном једначином:

I IIS  S

1

 YII I  U I  S

1

 YII II  U II

(3.7)

У општем случају несиметрични напони представљају линеарну комбинацију
симетричних компонената тј.:
U  S  US

(3.8)

где је:
U S  симетрична компонента напона.

Ако се релације (3.6) и (3.7) уврсте у релацију (3.8) за систем I  се добија:

I IS  S

1

 YI I  S  U IS  S

1

 YI II  S  U IIS

(3.9)

I IIS  S

1

 YII I  S  U IS  S

1

 YII II  S  U IIS

(3.10)

а за систем II  :
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3.1.2. Развијени облик матричних једначина
Релације (3.9) и (3.10) се могу написати у развијеном облику помоћу нових
параметара k , n , m односно p , d , h које се могу сматрати фиктивним-рачунским
адмитансама са којима је поступак прорачуна поједностављен, а за d , q , 0 систем је
[46,60]:

I I0  k1U I0  k 2U Id  k 3U Ii  k 4U II0  k 5U IId  k 6U IIi
I Id  n1U I0  n 2U Id  n3U Ii  n 4U II0  n5U IId  n 6U IIi

(3.11)

I Ii  m1U I0  m 2U Id  m3U Ii  m 4U II0  m5U IId  m 6U IIi
I II0  p1U I0  p 2U Id  p 3U Ii  p 4U II0  p 5U IId  p 6U IIi
I IId  d 1U I0  d 2U Id  d 3U Ii  d 4U II0  d 5U IId  d 6U IIi

(3.12)

I IIi  h1U I0  h2U Id  h3U Ii  h4U II0  h5U IId  h6U IIi

У овим изразима вредности параметара су:
1
k1  Y11  Y22  Y33  2Y21  Y31  Y32 
3
1
k 2  Y11  a 2Y22  aY33  aY21  a 2Y31  Y32
3
1
k 3  Y11  aY22  a 2Y33  a 2Y21  aY31  Y32
3
1
k 4  Y11  Y24  Y34  Y15  Y25  Y35  Y16  Y26  Y36 
3
1
k5  Y14  Y24  Y34  a2 Y15  Y25  Y35  aY16  Y26  Y36 
3
1
k6  Y14  Y24  Y34  aY15  Y25  Y35   a2 Y16  Y26  Y36 
3





















1
Y11  aY22  a 2Y23  a 2Y21  aY31  Y32
3
1
n 2  m3  Y11  Y22  Y33  Y21  Y31  Y32 
3
1
n3  Y11  a 2Y22  aY33  2 aY21  a 2Y31  Y32
3
n1 

(3.13)











1
Y14  aY24  a 2Y34  Y15  aY25  a 2Y35  Y16  aY26  a 2Y36
3
1
n5  h3  Y14  aY24  a 2Y34  a 2Y15  Y25  aY35  aY16  a 2Y26  Y36
3
1
n6  d 3  Y14  aY24  a 2Y34  aY15  a 2Y25  Y55  a 2Y16  Y26  aY36
3
n4 

(3.14)
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1
Y11  a 2Y22  aY33  2 a 2Y21  aY31  Y32
3
1
m2  Y11  a 2Y22  aY33  aY22  a 2Y31  Y32
3

m1 









1
Y14  a 2Y24  aY34  Y15   a 2Y25  aY35 Y16  a 2Y26  aY36
3
1
m5  h2  Y14  a 2Y24  aY34  a 2Y15  aY25  Y35  aY16  Y26  a 2Y36
3
1
m6  d 2  Y14  a 2Y24  aY34  aY15  Y25  a 2Y35  a 2Y16  aY26  Y36
3
m4 

p1 
p2 
p3 









1
Y41  Y51  Y61  Y42  Y52  Y62  Y53  Y63  Y43 
3



1
Y41  Y51  Y61  a 2 Y42  Y52  Y62   aY53  Y63  Y43 
3



1
Y41  Y51  Y61  aY42  Y52  Y62   a 2 Y43  Y63  Y63 
3
1
p 4  Y44  Y55  Y66  2Y45  Y56  Y64 
3
1
p 5  h4  Y44  a 2Y55  aY66  aY45  a 2Y46  Y56
3
1
p 6  Y44  aY55  a 2Y66  a 2Y45  aY46  Y56
3







1
Y41  aY51  a 2Y61  Y42  aY22  a 2Y62 Y43  aY53  a 2Y63
3
1
d 4  Y44  aY55  a 2Y66  a 2Y45  aY46  Y56
3
1
d 5  h6  Y44  Y55  Y66  Y45  Y46  Y56 
3
1
d 6  Y44  a 2Y55  aY66  2 aY45  a 2Y64  Y56
3
















(3.17)





1
Y41  a 2Y51  aY61  Y42  a 2Y52  aY62 Y43  a 2Y53  aY63
3
1
h5  Y44  aY55  a 2Y66  2 a 2Y45  aY46  Y56
3
h1 

(3.16)





d1 

(3.15)


(3.18)

Из наведених релација се види да вредности параметара зависе само од
адмитанси мотора (машине).
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3.1.3. Матрични поступак за прорачун параметара коректора
Симетрично оптерећење II  , тј. електрична трофазна асинхрона машина
укључена је на електричну трофазну мрежу.
Симетричне компоненте напона и струја рачунају се из посебних израза
према релацијама (3.19), у кога су укључене адмитансе одговарајућег директног и
инверзног редоследа.
Вредности напона и струја одговарајућег редоследа се рачунају помоћу:
U IId



I IId
YIId

,

U IIi



I IIi

(3.19)

YIIi

где су:
d
i
, YIIi  Yem
YIId  Yem
 сложене
електричних машина.

адмитансе

директног

и

инверзног

редоследа

Заменом релације (3.10) у релацију (3.11) добија се:

p 4U II0  p5U IId  p 6U IIi  c 0





d
d 4U II0  d 5  Yem
U IId  d 6U IIi  c1





(3.20)

i
h4U II0  h5U IId  h6  Yem
U IIi  c 2

где су:
C 0 , C1 , C 2  струјни параметри.
Са десне стране релације израза (3.20) су вредности које се односе на систем
I  из кога се асинхрони мотор напаја електричном енергијом, односно:


 d U
 h U

c 0   p1U I0  p 2U Id  p3U Ii
c1
c2

1

0
I

1

0
I

 d 2U Id  d 3U Ii


h2U Id



h3U Ii






Из система једначина релације (3.20), одреде се вредности за:



U II0  0 ; U IId  1 ; U IIi  2




(3.21)

(3.22)

где су:

c0
 0  c1

p4
1  d 4

c0
c1

p6
d6

h4

c2

d
h6  Yem

p5
d
d 5  Yem

p6
d6

c2

h5

i
h6  Yem

p4

p5

c0

p4

d
d 5  Yem
h5

c1
c2

  d4
h4

2  d4
h4

p5

p6

d
d 5  Yem
h5

d6
i
h6  Yem
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(3.23)

У сва три случаја услови за реализацију пуне симетрије напона на излазу
УКН добијају облик, ако је испуњен услов  2  0 .
d
Из овог услова уважавајући вредност YIId  Yem
, добијају се све вредности

матричних параметара p , d , h :

p1

p5

d1
h1

d
d 5  Yem

p4

h5

d4  0
h4

p2
d2

p5
d
d 5  d em

p4
d4  0

h2

h5

h4

p3

p5

p4

d3
h3

d
d 5  Yem

p4
h4

c0
0
c2

p5
d5

c0
c1

p4
d4  0

h5

c2

h4

d4  0
h4

h3

(3.24)

Општи услови за корекцију су решења релација (3.23) и (3.24):

 
 c d h


 h d


  0

d
c 2 p 4 d 5  Yem
 d 4 p 5  c1 h4 p 5  p 4 h5  
0

4 5

4

6

d
 Yem

(3.25)

Параметри елемената уређаја, односно параметри претварачког УКН могу се
изабрати по следећим критеријумима:
- да вредности адмитанси одговарају адмитансама које зависе од
параметара електричних машина и параметара улазног напона из
система напајања,
- да вредности адмитанси зависе само од параметара електричних
машина,
- да вредности параметара адмитанси зависе само од параметара улазног
напона.

3.2. Избор параметара коректора несиметрија асинхроне
машине према развијеном матричном методу
Несиметрични режим рада вишефазног система је стање у коме услови рада
појединих фаза нису исти, а најекстремнији случај је онај у коме у трофазном
систему напајања две фазе буду прекинуте [61].
Због филтарских могућности асинхроне машине (пропуштање струја
инверзног редоследа) погодним избором параметара адмитанси у УКН могу се
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д
на ниво који
и омогућаава рад у
вреедности сттруја у асинхроној машини довести
овааквим екстрремним услловима [622,63].
У реф
ферентној литератури
и још увеек недостааје довољн
но тачан и научно
засснован метоод избора структуре
с
у
универзалн
ног УКН [50,64].
Пројекктовање УКН
У
напон
на у електтричним мрежама
м
јее значајни чинилац
поввећања кваалитета елеектричне енергије али
и се у оствварењу сим
метрије нап
пона није
пун
но одмаклоо јер у облласти синтеезе уређајаа и развоја метода пројектовањаа има још
много дилемаа [54,62].
За коомпензовањ
ње попречних несим
метрија кооје су пооследица укључења
у
при
ијемника са
с несиметтричним оптерећење
о
ем потребн
но је на м
мрежу при
икључити
доп
пунске елеементе. Оп
пшти метоод за син
нтезу УКН
Н не постооји и зато
о је овде
преедстављен један од могућих поступака
п
за избор шема
ш
погоодних за остварење
о
сим
метрије [577,65].

3.22.1. Корек
кција нессиметријја фазних
х напона
Један од значајн
нијих показзатеља квал
литета енеергије је и степен нессиметрије
нап
пона. Испи
итивања суу показалаа да су у електрични
им мрежам
ма фазни напони у
суш
штини нессиметрични
и, а да одступања напона зн
натно преввазилазе вредности
в
 10  15 % номиналног
н
г напона [448,66].
За доб
бијање парраметара за
з корекцијју несиметтрија фазн
них напонаа могу се
корристити маатрични меетод, графооаналитичкки метод и метод тенззорског рачуна који
омогућавају да се ан
нализира уређај
у
са конфигураацијом произвољногг степена
слоожености [61]. За прримену пооступка иззабрана је једноставн
на шема једног
ј
од
сисстема напаајања TT или
и
TN , сл.
с 3.2 у ко
ојој се мож
же одредитти расподеела струја
нуллтог редослледа у мреж
жи а елемеентима уређђаја реакти
ивног типа L  и C  извршити
и
коррекција сим
метрије фаззних напон
на.

T систем
Сл
лика 3.2. TT
изира се ексстремни прример у рад
ду асинхрооне машинее у коме је потребна
Анали
коррекција, каада машинаа пређе са трофазногг на моноф
фазни систтем напајањ
ња. Да би
анаализа била могућа прретходно сее мора разм
мотрити уллога неутралног провводника у
TT
T систему, сл. 3.2 когга чини изввор електри
ичне енерггије ( L1 , L2 , L3 ) са системом
адм
митанси воодова YV .
Најпроостији обллик УКН који је састављен
н од реакктивних елемената
е
T систему
ком
мпензацион
них конден
нзатора C  и пригуш
шнице (са адмитансом
а
м Yi ) у TT
нап
пајања при
иказан је наа сл. 3.3 [51,67].
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Претпостављени
и нелинеаррни каракттер несим
метричног оптерећењ
ња мреже
услловљен је неистоврем
н
меним укљ
ључењем мо
онофазнихх пријемникка и у TT систему,
штто доводи до
д појаве си
иметричнихх компонен
нти струје нултог ред
доследа I 0 , напона

 

 

нуллтог редослледа U 0 и изобличеења симетр
рије фазнихх напона.

Сликаа 3.3. Кореекција несим
метрија у TT систем
му
н
напајања-ул
улога неутр
ралног провводника
гдее су:
Yv , Y0  адми
итансе фазн
них и нултоог проводни
ика,
УК
КН  уређајј за корекцију несим
метрија и изобличењ
ња кога чи
ини конден
нзаторска
баттерија са сп
прегом у зввезду и са фазним
ф
адм
митансама,
Yc  пригушн
ница са адм
митансом Yl .

Једна од мера заа смањење несиметри
ија одступаања напонаа изазваних
х појавом
стрруја нултогг редоследаа је смањењ
ње импедан
нсе нултог редоследа
р
трансформ
матора (на
стррани извораа ( L1 , L2 , L3 ) што се
с може изввести прим
меном спрегге Yz 0 , уместо Yy0 .
Им
мпеданса мрреже за стррује нултогг редоследаа и тада осстаје довољ
љно велика и надаље
има велики уттицај на си
иметрију фаазних напо
она, сл. 3.3.
У овоом примеруу претпосттављено јее несиметррично опттерећење асинхроне
а
шине прои
извољног каарактера.
маш
Разматтра се рад
д УКН у режиму у коме аси
инхрона м
машина пр
редставља
сим
метрично и несиметри
ично оптеррећење [61,,62]:
а) Асинхрона маш
шина као симетрично
с
о оптерећеење
У овом
м случају струје
с
нулттог редослееда не посттоје и тачкке O , O1 , O 2 су на
исттом потенц
цијалу, сл. 3.3
3 а кондеензаторске батерије кооригују факктор снаге у мрежи.
б) Асинхрона маш
шина као несиметрич
н
чно оптереећење
Ако машина
м
имаа по каракктеру несим
метрично оптерећење
о
е, кроз при
игушницу
l
текку струје нултог
н
ред
доследа I 0 а систем
м фазних напона
н
на кондензатторима се
деф
формише и настаје неесиметрија што је опи
исано израззима [68]:
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U 1O  U 1O1 
U 2O  U 2O1

I l0
Yl

I l0

Yl

U 3O  U 3O1 

(3.26)

I l0
Yl

Ако се струјама које стварају кондензаторске батерије уврсте релације (3.26)
тада се оне могу изразити једначином:
Y
(3.27)
I k  I k1  I k 2  I k 3  U 1O  U 2O  U 3O Yc  3I l0  c
Yl
Када су обезбеђени услови за компензацију, следи:
Y
I k  3I l0  c  3I 0
Yl
Из релације (3.28) следи да код услова:
Yl  3Yc

(3.28)

(3.29)

струје нултог редоследа коју ствара несиметрично оптерећена машина не улазе у
мрежу него се затварају у колу “асинхрона машина-УКН”.
Треба такође размотрити и утицај УКН на линијске струје у систему
напајања. Ако УКН не постоји, струје директног, инверзног и нултог редоследа се
рачунају [68]:
I 1d  U 1O

1

3

Y 0  Yi  Y1Y2  Y2Y3  Y1Y3
i 1,2 ,3

 Yi  Y 0

i 1,2 ,3

I 1i  U 1O

1

3

Y

0

 Y1i  aY2  a 2Y3   a 2Y1Y2  Y2Y3  aY1Y3

i 1,2 ,3

 Yi  Y 0

i 1,2 ,3

I 10

 U 1O

1

3

Y

0

 Y1  Y2  Y3 

i 1,2 ,3

 Yi  Y 0

i 1,2 ,3

при чему су:
Y1 , Y2 , Y3  фазне адмитансе електричне машине као оптерећења,

Y 0  адмитанса нултог редоследа,
a  комплексни оператор.
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(3.30)

Под претпоставком да је Y0  Y1 , Y2 , Y3 релације (3.30) се могу упростити:
I1d

 U1O 

 Yi

i 1,2 ,3

3
Y1  aY2  a 2Y3
i
I1  U1O 
3
2
Y  a Y2  aY3
I10  U1O  1
3









(3.31)

При укључењу УКН струје нултог редоследа су једнаке нули а струје
директног и инверзног редоследа су:

1 
I1d  U10   Yi  3Yl 
3  i 1,2 ,3

1
I1i  U10 Y1  aY2  a 2Y3
3





(3.32)

Упоређујући релације (3.31) и (3.32) може се закључити да укључење УКН не
утиче на вредност струје инверзног редоследа, пошто је Yc много веће од Yl и да
врло мало утиче на повећање вредности струје директног редоследа.
Када је потребно израчунати параметре УКН треба поћи од услова
ограничења максималне вредности напона на крајевима кондензаторске батерије
[69,70].
Уколико је кондензаторска батерија изабрана према називној вредности
напона U ne при израчунатој вредности струје у неутралном проводнику 3I 0 ,
параметри УКН морају да одговарају вредностима:

C
L

I0
 U ne  U n 
I 0 U ne  U n 
3I 0

(3.33)
(3.34)

где су:
U n  називна фазна вредност напона,
U nе  називна вредност напона при израчунатој вредности струје 3I 0 неутралног
проводника,
  фреквенција у мрежи.
Поништењем струје нултог редоследа може се поправити симетрија фазних
вредности напона, а прикључењем УКН смањити и губици снаге и фактор снаге
мреже [53]. На тај начин се знатнo повећава ефикасност у кориговању несиметрија. У
извесним случајевима, као што је појава струје у неутралном проводнику је и те како
пожељна, што показује анализа у наредном примеру [49,52].
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ц) Пример трофазне асинхроне машине напајане монофазно
Савремени УКН електричних величина у трофазним системима напајања
омогућили су да трофазни пријемници могу да раде и у случују монофазног
напајања [59,71]. У анализи се могу добити параметарски услови који показују да
машина може да ради уз помоћ УКН са погодно изабраним параметрима и у случају
монофазног напајања [55].
Полазећи од једначине које повезују струје и напоне у систему: трофазна
мрежа као извор електричне енергије, УКН и асинхрона машина као пријемник, могу
се дефинисати општи услови пуне симетрије на излазу УКН мрежа:
2  0
 p1
d
 1
 h1

p5
d 5  Y pd
h5

p4 
 p2

d 4   0 ,  d 2
h4 
 h2

p5
d 5  Y pi
h3

 p3
d
 3
 h3
 p4
h
 4

p5
d 5  Y pd
h5

p4 
 p5

d 4   0,  d 5
 h5
h4 

C0
C1
C2

p4 
d 4   0
h1 

p4 
d 4   0
h4 

(3.35)

C0 
0
C 2 

Несиметрије углавном настају када се претварач користи за претварање
система монофазних у систем трофазних струја, када су потребни посебни УКН.
За решење проблема и квалитетну корекцију несиметрија предложен је
побољшани аналитички поступак изведен из метода матричног рачуна који се
ослања на резултате у референци [72] а примењен је за анализу УКН који се може
састојати из два, три и четири елемента дефинисаних адмитансама Y1 , Y2 , Y3 , Y4 .
Деловање УКН напона у случају трофазне машине када је напајана
монофазно је:
Y42  Y52  Y62  Y43  Y53  Y63  0
(3.36)
U Id  U Ii  U I

1
Y41  Y51  Y61 
3
1
d 1  d 2  d 3  Y41  aY51  a 2 Y61
3
1
h1  h2  h3  Y41  a 2 Y51  aY61
3
p1  p 2  p 3 









1
Y41  Y51  Y61 U I
3
1
c1   Y41  aY51  a 2Y61 U I
3
1
c 2   Y41  a 2Y51  aY61 U I
3

(3.37)

c0  
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(3.38)

с може коонструисати
и према шемама којее су дате на сл. 3.4.а, б, ц, д, а
УКН се
раззматран је случај пррекида фаазних провводника (22, 3) када су активн
ни фазни
прооводник (1) и неутраллни провод
дник (0).

С
Слика
3.4. Еквивалентне шеме могућих
м
коонфигурациј
ија УКН
Услов за корекцију несимеетрија одрееђен је реллацијом (3.338). После замене у
реллацију (3.399) добија се:

 
 c d h



 h d  Y   0
Y  Y  Y  p d  Y   d p  
 Y  aY  a Y h p  p h  
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d
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61

5

4 5

4
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4

(3.39)

(3.40)

'
em

5

За илуустрацију јее размотрен
но неколикко могућности и шемаа са сл. 3.4..а, б, ц, д.

3.22.2. Израч
чунавањее релевант
тних пар
раметараа и адмит
танси
Слика 3.4 одговаара услови
има у којим
ма симетриј
ија напона н
на излазу зависи
з
од
парраметара си
истема елекктричне маашине-кореектора, за задати тип еелектричнее машине.
На сл. 3.4.а представљена је једноставвна варијан
нта за коју вважи:
Y11  Y1 , Y44  Y1 , Y14  Y1 , Y55  Y2 , Y66  Y3

d 5  p4 

1
Y1  Y2  Y3 
3









1
Y1  aY2  a 2 Y3
3
1
h4  p 5  Y1  a 2 Y2  aY
Y3
3
1
c 0  c1  c 2  Y1
3
d 4  h5 
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(3.41)

Ако се релације (3.41) замене у релације (3.40) може се закључити да је
корекција струја електричне машине могућа само када је задовољен однос:
Y2 



d
Yem

(3.42)



3 a2 1

На сл. 3.4.б и ц) представљене су шеме Калантарова и Цејтлина [47,73]. За
шему на сл. 3.4.б важи:
Y11  Y1 , Y14  Y1 , Y44  Y1
Y55  Y2 , Y66  Y3 , Y51  Y2

p4  d 5 



1
Y1  Y2  Y3  , p5  h4  1 Y1  a 2Y2  aY3
3
3
1
d 4  h5  Y1  aY2  a 2Y3
3
1
c 0  Y1  Y2 
3
1
c1  Y1  aY2 
3
1
c 2  Y1  a 2Y2
3









(3.43)



Ако се поједине вредности параметара и адмитанси из релације (3.43) замене
у релацију (3.40) добијају се вредности параметара и адмитанси за корекцију
несиметрија:

2  a  a Y  a Y Y  Y  
 Y  aY  Y 2a  1  a   Y  2  a  a 
 Y  Y  Y 2a  1  a   Y 2  a  a  
 Y Y 1  a   Y a  a 
2

1

2

1

2

em

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

(3.44)

2

2

који може бити задовољен у два случаја, тј. када је:
d
Yem
и Y2  Y1  
Y2  Y1  
3
3 a2  a



d
Yem

(3.45)



За шему на сл. 3.4.ц добија се:
Y14  Y1 , Y44  Y1 , Y55  Y2  Y3 , Y51  Y2 , Y66  Y4

p4  d 5 



1
Y1  Y2  Y3  Y4  , p5  h3  1 Y1  a 2 Y2  Y3   aY4
3
3
d 4  h3 

c0 



1
Y1  a Y 2  Y 3   a 2 Y 4
3





1
Y1  Y2  , c1  1 Y1  aY2  , c 2  1 Y1  a 2Y2
3
3
3
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(3.46)

Заменом релација (3.46) у релацију (3.40) добија се:
3
a  1 Y2  a 2Y3  1  0
d
Yem





(3.47)

Корекција струја оптерећења има смисла само ако вредности Y2 и Y3
задовоље релације (3.47). Ако се шема реализује са реактивним елементима, тј.
Y2  y 2 e j / 2 и Y3  y 3 e j / 2 услов релације (3.47) добија облик:

 y2  y3 e  j 60 

yem  jem
e
3 3

(3.48)

одакле је:

 em  60 0 , y 2  y 3 

y em
3 3

(3.49)

Ако је такође Y2  y 2 e j / 2 , Y3  y 3 e  j / 2 тада је:

 em  60 0  y 2  y3 

y em
3 3

(3.50)

где је:
y2 , y3  модуо,
yеm  аргумент.
Када се жели универзална корекција-симетрија струја у симетричној
електричној машини независно од параметара мора се испунити услов релације
(3.51), према:
c0
c1
c2

p4
d4
h4

p5
d 5  0 , c 2 p 4  c 0 h4  0
h5

(3.51)

Шема на сл. 3.4.д највише одговара енергетским полупроводничким
претварачима што ће се видети из наредне анализе:
Y44  Y1  Y3
Y11  Y1
Y41   Z1
Y45  Y3

Y55  Y4  Y3

Y66  Z 2  Y5

Y61  Y2

Y63  Y5

Y53  Y4

c0 

1
Y1  Y2 
3

c1 



1
Y1  a 2Y2
3
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c2 

1
Y1  aY2 
3

(3.52)

Ако се вредности параметара и адмитанси из (3.52) замене у (3.51) добија се:
2
1
Y1  a 2Y2  Y1  a 2Y4  aY2  aY5 Y1  Y2  Y4  Y5  


3
1
 Y1  a 2Y2  aY4  a 2Y5  3a 2Y3  Y1  aY2  Y1  aY4  a 2Y2  a 2Y5 
3
(3.53)
1
 Y1  a 2Y4  aY2  aY5  Y1  Y2   Y1  aY4  a 2Y2  a 2Y5 
3
2
2
 Y1  a Y2  aY4  a Y5  3a 2Y3  0






























1
Y1  a 2Y2 Y1  Y2  Y4  Y5  
3
1
 Y1  Y2  Y1  a 2Y4  aY2  aY5  0
3





(3.54)

Релације (3.53 и 3.54) претпостављају универзалне параметарске услове
независног поступка корекције симетрије напона(струја) на излазу у зависности од
параметара електричне машине.
Резултати теоријске анализе функционалних могућности у приказаним
примерима и шемама показују да ове шеме могу да обезбеде услове побољшања
симетрије електроенергетске мреже при напајању чак и у условима екстремних
режима, на пример када трофазна електрична асинхрона машина пређе из трофазног
у монофазни систем напајања из мреже. Показује се да је то теоријски могуће.
У примеру на сл. 3.4.ц показано је да се параметри УКН могу изабрати само
по једном критеријуму тј. у односу на параметре адмитанси електричних машина.
Овде су испитиване могућности смањења несиметрије фазних напона помоћу
паралелно прикључених елемената у облику адмитанси између одређених напојних
тачака испред машине.
Размотрен је екстремни могући пример када се због нестанка напона у два
фазна проводника у тропроводном систему трофазна асинхрона машина практично
напаја монофазно.
Теоријски су показане четири могућности постизања корекција несиметрије и
у том екстремном случају према одговарајућим изразима који одговарају
еквивалентним шемама.
У приказаноj анализи показано је да се кроз одређивање расподела струја
директног, инверзног и нултог редоследа могу установити могућности за корекцију
несиметрија помоћу једноставних шема са CL комбинацијама односно посредством
елемената капацитивног и индуктивног карактера.
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4. АЛГОРИТАМ МАТРИЧНОГ МОДЕЛА СИСТЕМА
КОРЕКТОР – АСИНХРОНА МАШИНА
4.1. Алгоритми за подршку имплементације пасивних,
активних и хибридних енергетских филтара у сврху
корекције несиметрија и смањења нивоа хармоника

Р

ешења алгоритма се могу применити за добијање модела различитих
процеса уз основни критеријум да се параметри коректора изаберу према
параметрима машине и система за напајање.
Класичне технике за корекцију несиметрија у eлектричним мрежама односе
се на начин да се у секундарним колима електроенергетских мрежа примене филтри
са две, три или више грана. При одређивању вредности и подешавању параметара
филтра, филтри се углавном третирају као независна електрична кола јер се
вредности импеданси извора сматрају много мањим у односу на импедансе елемента
филтра.
Ако се покаже да превентивне мере за филтрирање нису довољне, електричне
мреже се морају опремити системима за филтрирање. Примењују се три типа
филтра:
- пасивни,
- активни, и
- хибридни.

4.1.1. Пасивни филтри
Пасивни филтри се примењују у:
- индустријским мрежама са комплетом нелинеарних оптерећења већих од
250 kVA (регулисаних погона, извора непрекидног напајања, исправљача
итд.) и мрежама у којима је неопходна компензација реактивне енергије
(фактора снаге),
- мрежама у којима се морају смањити напонска изобличења али да се не
створе поремећаји на осетљивим оптерећењима и за мреже за које је
неопходно снизити струјна изобличења и избегну преоптерећења [74].
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Принццип деловањ
ња пасивнихх филтара
а:
Паралелно нели
инеарном оптерећењу
о
у постављаа се LC коло, подеешено на
ија хармони
ик и спречава да он
фреквенцију коју требаа поништитти, сл. 4.1. Коло упиј
одее у мрежу.
Пасивн
ни филтри се састоје од индукттивно-капац
цитивних LC
L кола по
одешених
на фреквенци
ију хармон
ника кога је
ј потребн
но поништи
ити. Ако ссе поништтава више
харрмоника користи
к
се више споојених фил
лтара. За одстрањењ
ње низа хармоника
х
сисстем се мож
же састојатти од неколлико филтаара.

Слик
ка 4.1. Приинцип деловвања пасиввног филтрра
За
досстигну:
-

трофазне наапоне 4000 V

максим
малне доззвољене ввредности могу да

2655 kVA /470 A за 5-ти хаармоник,
1455 kVA /225 A за 7-и хаармоник,
1055 kVA /145 A за 11-ти хармоник..

Пасивн
ни филтри могу да бууду направљ
љени за све нивое нап
пона и стру
уја.

4.11.2. Акти
ивни филт
три
к
алтерн
натива паасивним филтрима.
ф
Активни филтрри су раззвијени као
Прримењују се
с тамо гд
де је пром
менљива си
истемска конфигурац
к
ција и/или
и спектра
харрмоника нелинеарно
н
ог оптерећћења (тј. ред, вред
дност, фаззни угао); активни
елеементи моррају се корристити каоо замена пасивних коомпоненти да би се остварила
о
дин
намичка коомпензација [74].
Активни филтри
и се имплеементирају када је реед и број сструјних хармоника
х
прооменљив. То
Т може даа зависи од
д природе нелинеарни
н
их оптерећеења која ињ
њектирају
спеектре харм
моника у мрежу (каао што су
у променаа брзине у електром
моторним
поггонима или
и је узроковвана промеенама конф
фигурације система). С
Структура активних
фи
илтара мораа да има ред
дну или пааралелну ар
рхитектуруу.
Погодна структуура за импллементацију
у зависи од
д типа или извора хар
рмоника у
елеектричној мрежи
м
и разноликост
р
ти могућно
ости филтрра које су последицаа укупних
каррактеристи
ика системаа. Активни
и филтри су
с ослоњен
ни на условве компенззовања са
стррујама хармоника кооје се мораају додаваати у проп
порцијама које ће по
оништити
изообличене струјне
с
талласе из неллинеарних оптерећењ
ња. То се и
изводи генеерисањем
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мпоненти хармоникаа који су по
п амплиттуди једнакки али са супротним
м фазним
ком
углловима; ињ
њектиране компонен
нте хармоника пони
иштавају ссличне ко
омпоненте
прооизведене у нелинеаррним оптерећењима.
Важнаа предностт активних филтара према
п
паси
ивним је б
боље реаговање при
прооменама оп
птерећења и изменам
ма хармони
ика. Такође, монофаззни активн
ни филтар
мож
же да компензује ви
ише од једн
ног хармон
ника и поп
правља или
и ублажаваа проблем
кваалитета каоо што је трреперење напона.
н
Важ
жан недосттатак активвних филтаара је што
је њихова
њ
сн
нага понекаад огранич
чена (на 80
0% у типич
чним апли
икацијама) због чега
посстају скуп
пе опције за поправку квали
итета енергије у мн
ногим ситтуацијама.
Моонофазни активни
а
фи
илтар не би
б могао сам
с
да при
ипреми ком
мплет могу
ућности у
сви
им апликац
цијама који
и се односее на присусство проблеема квалиттета напонаа и струја.
У таквим
т
слуучајевима је врло ком
мпликовано
о пројектоввање филтрра који се састоји
с
од
дваа или три пасивна и//или активн
на филтра и боље је применитти хибридн
ни филтар
(хи
ибридни фи
илтар је при
иказан у нааставку).
Активни филтри се примењ
њују у:
- мрежама са комплетом
к
м нелинеарн
них оптереећења снагге мање од
д 200 kVA
(реегулисани погони,
п
изввори непреекидног наапајања, каанцеларијскка опрема
итд
д.), и
- мрежама у којима сее смањују
у изобличеења струјее ради иззбегавања
прееоптерећењ
ња.
Принццип деловањ
ња активниих филтара
а:
Активни филтри
и као системи енергеетске елекктронике постављају се редно
или
и паралелн
но са оптеерећењем и компензују хармон
нике струје или нап
пона, које
трооше ова оптерећења
о
а. На сл. 4.2
4 је при
иказан акти
ивни комп
пензатор хармоника
укљ
ључен параалелно са оптерећење
о
ем за хармо
оник I h  I AKT .
Активни компеензатор геенерише у мрежу хармоникее, које конзумира
к
одгговарајуће оптерећењ
ње али са фаазним ставвом супротн
ног знака. Р
Резултат то
ог дејства
стрруја у мреж
жи I sys остааје синусои
идална.

Слик
ка 4.2. Приннцип деловвања активвног филтрра
Активни филтри
и-активни компензато
к
ори хармоника погод
дни су за трофазне
V
нап
поне 400 , за струјее од 20-1200 A ; и комп
пензујy свее хармоникке од 2-ог до 25-ог.
Компензацијаа може да буде
б
потпууна или за поједине
п
хаармонике.
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Премаа [21], прим
мена активвних филтаара је најбоољи метод за слабљеење нивоа
изообличења при
п номинаалној снази
и деформац
ције THDi .
Активни филтри
и су веома погодни за
з смањењее утицаја ххармоника, а његове
моггуће изврш
шне функц
ције су коорекција фактора
ф
сн
наге, компеензација хармоника
х
нуллтог редослледа, систеем дијагносстике и техничког серрвисирања итд.

4.11.3. Подел
ла активвних филт
тара сна
аге према тополош
шким осо
обинама
и сисстемима напајањаа
Активни филтри
и су техноолошки раазвијени заа компензоовање харм
моника и
реаактивне сн
наге у мон
нофазним и трофазни
им AC еллектроенерггетским мр
режама у
којјима је вели
ики продорр нелинеарн
них оптереећења.
У овоом поглаввљу су акктивни фи
илтри классификовани
и према напојним
сисстемима кооји одговаррају њиховоој топологи
ији (паралеелни или рредни). Шест типова
ред
дних спојеева активни
их филтарра за моно
офазне двожичне, троофазне тро
ожичне и
троофазне четтворожичне AC мрееже приказзани су наа сл. 4.3, сл. 4.4 и сл. 4.5,
ресспективно.
с састављеени од дваа или вишее активна филтра
ф
су
Компллексни филлтри који су
реаализовани као
к хибрид
дни филтри
и.

4.11.4. Класи
ификацијја активн
них филт
тара снагге засноваана на
називвној снази
и
Активни филтри се могу пооделити саггласно нази
ивној снази и брзини реаговања
р
преема захтеви
има који сее односе наа примену у компензоованим систтемима [75
5].

Слика 4.3. Монофазни
С
М
и активни филтар:
ф
а) са паралелним
п
м спојем, б)) са редним
м спојем [775]
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Сликаа 4.4. Трофаазни, трож
жични актиивни филтаар:
а) пааралелна коонфигураци
ија, б) реднна веза [75]]
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Слика 4.5.
4 Трофазни четворо
ожични акт
тивни филтар:
а) пааралелна коонфигураци
ија, б) реднна веза [75]]
Активвни филтарр мале снагге (снаге окко 100 kVA и временсским одзиво
ом око 10

s до  ms ) се углавнном користте у стамббеним кварртовима, м
малим срединама, за

елеектричне погоне,
п
у коомерцијалн
ним објекттима и болн
ницама. Овве апликац
ције имају
соф
фистициран
не захтевее у поглед
ду динами
ике техникке филтри
ирања а обухватају
мон
нофазне и трофазне системе.
с
не апликац
ције мање снаге са тр
рофазним
За ураавнотежењее се кориссте трофазн
фи
илтрима. Међутим,
М
за кореккцију нессиметрични
их струја оптерећеења или
нессиметрични
их напон
на напајаања, посеебно у трофазним
м четвор
рожичним
дисстрибутивн
ним мрежам
ма, морају се користи
ити три мон
нофазна фи
илтра или хибридни
х
фи
илтар.
Активвни филтри средње снаге (вреедности од
д око 0,1-110 MVA вр
ременског
одззива од 1000 ms до 1 s ) углавном
м прате сред
дње и висооке напоне електричн
них мрежа
и системе високог
в
наапона и велике
в
снааге где јее ефекат ф
фазне нер
равнотеже
немарљив. Овде треб
ба узети у обзир еко
ономске чи
иниоце и п
проблеме које
к
прате
зан
виссоконапонсске системее (изолаторри, редне или
и паралеллне везе прекидача, иттд.).
Филтрри су проојектовани тако да при кори
ишћењу и
изврше по
оништење
харрмоника, компензаци
к
ију реакти
ивне снагее али ни
ису укључ
чени у ал
лгоритме
упр
рављања.
На виссоким напоонима треб
ба узети у обзир
о
и осттале поступ
пке за комп
пензацију
реаактивне сн
наге као што су: статички
с
кондензато
к
ори, синхррони конд
дензатори,
упррављани LC
L филтри
и, регулисан
ни LC филтри, лини
ијски комуттирани тир
ристорски
преетварачи и статички VAr
V
компеензатори.
Активвни филтрри велике снаге (сса називни
им снагам
ма око 10
0 MVA и
одгговарајућим
м временоом од некоолико десеттина секун
нди) су угллавном поввезани са
прееносним мрежама
м
и ултрависокким снагам
ма DC поггона. Осим
м предностти која се
одн
носи на укључивање
у
е HF / VF
F опреме (високофрееквентна о
опрема са високим
нап
понима и великим
в
називним снаагама) оваккви филтри
и немају наарочиту ефикасност.
Моогућа варијјанта за кооришћење је
ј редно/пааралелна коомбинацијаа за укључ
чење мале
снааге, међути
им, за њенуу имлементтацију потр
ребна је виссока цена.
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4.11.5. Блок шема акт
тивних филтара
ф
Уопшттена блок шема
ш
са пааралелним спојем активног филттра је пред
дстављена
на сл. 4.6. Сасстоји се од следећих основних
о
елемената
е
[
[76]:
- Сеннзора и мерних прет
тварача (н
нису прикаазани); корристе се за мерење
за комп
талласних облика
о
и ињекти
ираних сигнала
с
пензацију.
Несинусоидаллни таласи
и напона и струја се очитавајју преко напонских
н
PTTs  , и стррујних C
CTs  транссформатораа, сензора Халовог-ефекта и
изоолационих појачавач
ча (тј. op
ptocoupleraa). Спојеви трансфо
орматора,
парралелни и редни се
с користее за ињекктирање сттрује намеењене за
 , респеективно (
ком
мпензацијуу струјом I APF  , сл
л. 4.6 и наапоном V APF
A
AF
Fs  активн
ни филтар снаге).
с
- Пооказатељ изобличења
и
а је функц
ција процессирања којја обухвата мерење
изообличења таласних
т
об
блика d t  (тј. линијсска струја или фазни
и напон) и
ген
нерисане рееферентне таласне об
блике r t  ради
р
редукц
ције изобли
ичења.
-

-

-

Иннвертор је енергетски
и претварач
ч (са прикладном спррегом инду
уктансе и
траансформатоора) који репродуку
ује таласн
не облике са одговварајућим
амп
плитудама за параалелно I APF  и/и
или редноо V APF  активно
фи
илтрирање.
Иннвертер реггулатор/коонтролер је обично PWM
P
са ллокалном петљом
п
за
упррављање сттрујом ради
и обезбеђењ
ња I APF (и
и/или V APF ) стазе за r t  .
Синхронизер (синхрон петља) је
ј сигнал-п
процесни блок, засн
нован на
теххници фаззне блокад
де петље, за обезбееђење комп
пензација таласних
обллика струјом (струјоом I APF и/или
и
напооном V APF ) који су коректно
син
нхронизоваани са напоном
н
електричне
е
е мреже. Неким методама
упррављања ни
ије потребаан овај бло
ок.
DC
C bus је уређај за чување ен
нергије неепосредно напајан снагом
с
из
инввертора. Buus је групаа водова заа размену бинарних
б
еллектричних
х сигнала
или
и снаге изм
међу више паралелних
п
х уређаја.

Слика 4.6.
4 Шема управљања
у
а паралелно
ог споја акт
тивног филлтра снаге [76]
За ред
дни спој акктивног фи
илтра, сл. 4.6
4 инвертоор ињектујее редни наапон V APF
прееко редногг споја саа трансфоррматором. За хибри
идни филттар користте се два
инввертора којји истоврем
мено ињекттују и стру
ују I APF и напон
н
V APFF .
Шема управљањ
ња активним
м филтром
м са редним
м спојем јее идентичн
на као она
на сл. 4.6; даакле инверртор ињекттује (утисккује напон из редногг кола) нап
пон V APF
прееко редно повезаног трансфоорматора. За имплем
ментацију хибридногг филтра
упррављачка шема на сл. 4.6 мора да буде прош
ширена крроз укључ
чење обе
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компензације на паралелну са I APF и редну V APF . Инвертор блок је било који од
осталих инвертора као напонски извор ( VSI Voltage Source Inverter) или струјни
извор (Current Source Inverter CSI ). VSI конфигурација обухвата AC
индуктор/пригушницу Lr уз по избору (необавезни) мали AC кондензатор C r због
пулзације филтра (елиминисање укључења пулсирања и побољшање
облика/профила напона и као сопствена подршка DC bus-у са кондензатором C d ).
CSI arrangement/ CSI склоп користи индуктивну енергију ускладиштену на DC
линк-у за управљaње струјом и паралелни AC коректор као филтарски елемент. VSI
структура има већу примену (умањене губитке, смањене димензије, снижене
сметње) и зато се обично препоручује. Зависно од система напајања инвертори треба
да буду монофазни са двоструким мостовима и трофазни са троструким мостовима
или са средњом тачком три монофазна моста (за четворожичне системе).
Инвертори се могу укључити директно-редно у једну фазу електричне мреже
(због мање цене) или преко трансформатора (уз коришћење већег броја инвертора)
који делује тако да велика активна вредност импедансе блокира струјне хармонике,
док за основни хармоник струје импеданса представља малу вредност. У неким
случајевима инвертори могу да буду укључени паралелно у електричну мрежу: или
директно у електричну мрежу или преко трансформатора за снижење напона када
делују као регулисани трансдуктор (извор) струјних хармоника.
Стандардни уређај за укључење/(комутацију) је MOSFET за малу снагу,
IGBT за средњу и GTO (Gate Turn-off) тиристор за врло велику називну снагу.
Прекидачки уређаји се производе у модуларном облику (са одабраним, заштићеним
и међусобно спојеним елементима) да би се умањиле укупне размере, цена и тежина.
Битна компонента активног филтра је микропроцесор јер обухвата управљање
склоповима. Напонски и струјни сигнали се очитавају преко напонских (Potential
Transformers PTs ), и струјних (Current Transformers CTs ) сензора са Хал-ефектом и
изолационих појачавача. Поступак управљања се изводи on-line (непосреднодиректно) или са микропроцесором после пријема улазних сигнала кроз A / D
канале конвертора (Analog to Digital Converter Channels), фазне блокаде петље ( PLL
Phase Lock Loop) и синхронизације сигнала.

4.1.6. Хибридни филтри
Главни недостатак активних филтара јесте њихова висока називна вредност
(понекад у практичним апликацијама и до 80% од нелинеарног оптерећења). Такође
у монофазним филтрима нису дате све могућности за истовремену компензацију оба
поремећаја (напонски и струјни поремећај). Велике називне вредности и цена
ограничавају прихватљивост примене активних филтара.
Као одговор на ове факторе развијене су различите структуре хибридних
филтара које имају ефективније могућности за компензацију нелинеарних
оптерећења и редукцију хармоника. Хибридни филтри су засновани на ефективнијој,
допуњено комплетнијој компензацији припремљеној за различита нелинеарна
оптерећења.

4.1.7. Класификација хибридних филтара
Хибридни филтри су комбинација одређеног броја пасивних и/или активних
филтара а њихове структуре имају редну или паралелну топологију или комбинацију
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љају се у монофазни
м
им, трофазн
ним трожи
ичним и тр
рофазним
обее структурре. Постављ
четтворожичним поремећћеним мреж
жама.
Пасивн
на кола у филтру
ф
извводе основн
но филтриррање у одн
носу на дом
минантни
харрмоник (тј. пети или
и седми) док активни
и елементи
и остварујуу тачну ко
онтролу и
убллажавају деловање
д
виших хаармоника. Активни филтри еф
фикасније редукују
укуупни опсегг.
У литтератури постоје
п
раазличите класификац
к
ције активвних и хи
ибридних
фи
илтара којее су засноване на врредностима називнихх снага, ссистемима напајања
(брројности жица
ж
и фазаа), топологгији, (тј. паралелних
п
х и/или ред
дних спојевва), броја
(паасивних и//или активних) елемената, бр
рзине одзива, снагее конфигу
урационог
елеектричног кола,
к
систеемског (их)) параметаар (а) који ће
ћ бити компензовани, начина
упррављања, и референ
нтне техни
ике за есттимацију (процену) сигнала. Овде
О
смо
клаасификацијју хибрид
дних филттара засно
овали на врсти нап
појног система са
топ
пологијом-накнадном
м (допунскоом) субклаасификацијом. Макси
имално три (пасивна
и активна)
а
ф
филтра
су у свакој фази,
ф
дакл
ле одговараајући број типова хи
ибридних
фи
илтара који
и су намењ
њени за моонофазне двожичне
д
с
системе,
тррофазне-тро
ожичне и
четтворожичне системе AC мрежаа.
љене су то
опологије типова
т
хиб
бридних филтра
ф
за
На сл. 4.7-4.10 представљ
мон
нофазне двожичне
д
системе. Ове топо
ологије сее лако моогу проши
ирити за
илуустрацију осталих
о
ти
ипова хибри
идних фил
лтара трофаазних систеема. Сликаа 4.7 и сл.
4.88 описују хи
ибридни филтар
ф
састављен од 2 и 3 пасивн
на филтра, респективн
но; сл. 4.9
и сл. 4.10 пред
дстављају једноставн
ј
ну конфигур
рацију од 2 и 3 активн
на филтра.

Слика 4.77. Монофаззни хибрид
дни филтар
р (обухватаа два пасиввна филтра
а) као
ком
мбинација:: а) пасивноог-редног и пасивног паралелног
п
г филтра,
б) пасивнног-паралеелног и паси
ивног-редноог филтра [75]

Слика 4.8.
4 Моноф
фазни хибриидни филтар (обухват
та три пассивна филт
тра)
као комбинациј
к
ја: а) пасиввног-редногг и пасивноог-паралелнног филтра
а,
б) пасивнног-паралеллног, пасиввног-редногг и пасивноог-паралелнног филтра
а [75]
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Слика 4.9.
4 Моноф
фазни хибриидни филтар (обухват
та два акт
тивна филт
тра)
као коомбинацијаа: а) активвног-редногг и активноог паралелнног филтра
а,
б) активнног-паралеелног и акт
тивног реднног филтраа [75]

Слик
ка 4.10. Моонофазни хибридни
х
филтар (са три
т активвна филтра
а)
као коомбинацијаа: а) активвног-редногг и активноог паралелнног филтра
а,
б) активнног-паралеллног, активвног редногг и активноог-паралелнног филтра
а [75]
Ова реедукција јее скупа и у многим случајевим
ма ствара лоше комп
пензације
кад
да се кориссте било који
к
од пасивних или
и активних филтара п
појединачно. Зато је
много ефикаасније користити коомбинацију
у паралелн
ног и редн
ног споја активног
илтра када се остваруују обе ком
мпензацијее: струјна и напонскаа. Овакав (активнофи
акттивни) хибридни филтар
ф
је познат под називоом обједињ
њени кондиционер
кваалитета ен
нергије (Un
Unified Pow
wer Qualityy Conditionner UPQC ) или уни
иверзални
акттивни филлтар, сл. 4.9. Развоој техноло
огије хибрридних ф
филтара је започео
араанжманом од (2 или
и 3) пасиввна филтр
ра, сл. 4.7 и сл. 4.88 и напреедовао до
ефеективнијихх комбинаација са бројнијим
б
паралелни
им и/или редним активним
фи
илтрима, слл. 4.9 и слл. 4.10 којее су издаш
шније, имај
ају ефективвније могу
ућности и
ком
мплетнију компензацију.
Хибри
идни филтрри се кориссте за одго
оварајуће ефикасније
е
опције побољшања
кваалитета енеергије, ком
мпензацију енергије слабог
с
кваллитета чијее су ефектее изазвала
а или да створе AC
неллинеарна оптерећењ
о
A
напајањ
ње за осеетљиве при
ијемнике.
Поостоји вели
ики број неелинеарнихх оптерећењ
ња мале сн
наге у моноофазним си
истемима:
TA
A пећи, урееђаји за кллиматизаци
ију, FC си
ијалице, TV
T апарати
и, рачунари
и, извори
енеергије (нп
пр. хемијскки), штам
мпачи, урееђаји за копирање
к
(факсови),, пуњачи
баттерија-акум
мулатора итд.
и
Комп
пензовање тих најн
нижих хармоника по
остојећих
неллинеарних оптерећењ
ња постижее се примен
ном филтаара, сл. 4.7 и сл. 4.8. Трофазне
троожичне сисстеме напааја већи бррој нелинеаарних оптеерећења срредњих нивоа снаге
каоо што су погони
п
са променљи
ивим брзин
нама и најјвиших ни
ивоа снага какви су
HV
VDC прено
осни систем
ми (High Voltage
V
DC
C Transmisssion System
ms). Ова оп
птерећења
се могу комп
пензовати применом
п
било ког из
и групе пасивних
п
ф
филтара (тј. пасивни
фи
илтар на слл. 4.10.а) или
и комбин
новањем активног
а
и пасивног филтра раазличитих
кон
нфигурацијја које су зависне
з
од својстава
с
AC
A систем
ма.
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4.11.8. Прим
мена хибрридних фи
илтара
Хибри
идни филтаар је комби
инација пассивних и акктивних фи
илтара, сл.. 4.11 има
преедности об
ба типа фи
илтара и заато је погод
дан за при
имену у ши
ирем опсеггу снага и
реж
жима електтричних мррежа, за:
- инд
дустријске електричн
не мреже са комплеетом нелин
неарних оп
птерећења
A (фреквентни преттварачи, и
снааге веће од
о 200 kVA
извори неп
прекидног
нап
пајања, кан
нцеларијски
и уређаји),
- елеектричне мреже
м
са коомпензацијјом реактивне снаге и мреже у којима је
поттребно смаањити напоонска изобл
личења али
и да се не сттворе пореемећаји на
осеетљивим еллектричним
м пријемни
ицима,
- елеектричне мреже
м
гдее треба смањити
с
и
изобличења
а струја и избећи
прееоптерећењ
ња, и
- мреже у којим
ма треба јаако огранич
чити продор хармоникка ка мреж
жи.

Слик
ка 4.11. Приинцип дејст
тва хибрид
дног филтрра

4.11.9. Крит
теријуми за избор филтара
а
ни филтарр обезбеђуује компеензацију реактивне
р
снаге и ефикасно
Пасивн
фи
илтрирање струјних хармоника. Пасивн
ни филтри снижавају ниво напонских
н
харрмоника у електрич
чним мреж
жама у којима се облик наапона разл
ликује од
син
нусоидалноог. Ако је реактивна
р
с
снага
коју генерише филтар
ф
веллика, препо
оручује се
исккључење постављено
п
ог пасивног филтра у периодим
ма када је фактор сн
наге врло
низзак. Претхходно испи
итивање моогућности примене филтра
ф
морра да узмее у обзир
моггуће присууство батеерија кондеензатора за
з компенззацију факктора снагее, која се
мож
же и одстрранити.
Активни компен
нзатори харрмоника об
безбеђују пригушење
п
хармоника у већем
опссегу фрекввенција и раде
р
са би
ило којим типом
т
опттерећења. Н
Недостатакк је да су
вреедности снага тих урееђаја веомаа мале.
Хибри
идни филтрри интегриш
шу све пред
дности акттивних и паасивних фи
илтара.
Метод
ди за слабљ
љење подраазумевају избор
и
најбољег решеења по техн
ничким и
екоономским критеријум
к
мима који су
с заснован
ни на резулттатима деттаљних анал
лиза.
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Предлажу се следеће могућности:
- анализа шема електричних мрежа у колима,
- примена система за мерење и контролу у колима,
- примена уређаја за филтрирање.
Ако се користе услуге експерата гарантује се да ће предложено решење дати
ефикасне резултате (тј. тачна вредност максималног збирног коефицијента
хармонијског изобличења THDu ) [21] а етапе су:
-

-

мерења изобличења кривих струја и линијског и фазног напона, која су
настала због присуства нелинеарног оптерећења у општем
дистрибутивном систему (мрежи),
рачунарско моделовање утицаја у мрежи ради објашњења разлога и
избора најбољег решења.

Пуни извештаји резултата приказују:
- текуће нивое поремећаја,
- максимално дозвољене нивое поремећаја у складу са SRPS EN 61000-22:2008 стандардом [28],
- предложени метод садржи решење са гарантованим нивоом
функционисања мреже,
- реализацију изабраног решења са коришћењем неопходних средстава и
ресурса.
У овом поглављу написани су и имплементирани неки важнији алгоритми
пасивних и активних енергетских филтара за корекцију несиметрија и смањења
нивоа хармоника. Предложено је побољшано решење за корекцију несиметрија у
електричним мрежама и извршен избор параметара елемената линеарног филтра за
мерење компоненти напона и струја директног и инверзног редоследа [77]. Дат је
преглед регулационих функција линеарних филтара симетричних компоненти, у
системима за мерење симетричних компоненти напона и струја у електричним
мрежама, састављених од импеданси са пасивним R , L , C параметрима.
Такође су истакнуте особености поступака за одређивање параметара
елемената филтра који су засновани на математичком моделу еквивалентног кола
трофазног филтра. Изложени су и резултати о понашању мерног система са
линеарним филтром добијени у анализи помоћу MATLAB симулације.

4.2. Побољшано решење за корекцију несиметрија у
електричним мрежама
4.2.1. Избор параметара елемената линеарног филтра за мерење
компоненти напона и струја директног и инверзног редоследа
У секундарним колима електроенергетских мрежа користе се филтри са две,
три или више грана. При одређивању вредности и подешавању параметара филтра,
филтри се углавном третирају као независна електрична кола јер се вредности
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импеданси иззвора сматтрају многоо мањим у односу наа импеданссе елеменaтта филтра
[655,78-80].
Са том
м претпосттавком да су
с параметри елеменаата електри
ичних гран
на филтра
при
икљученихх на одговаарајуће лин
неарне вреедности наапона незаввисни, извр
ршени су
проорачуни.
Могућће несимеетрије угллавном сее одређујуу, мере или израачунавају,
при
иближним методама [65,75,79]. У случају мерења се користе сттрујни или напонски
фи
илтри који фазне вреедности напона/стру
уја претваррају у сим
метричне вредности
в
ком
мпоненти напона/стрруја. Све приближне методе мерења ун
носе велике мерне
нессигурности
и а највећи
и поремећајј догађа сее у случају отказа фи
илтра који је
ј обично
извведен као трофазно
т
кооло.
Најчеш
шће кориш
шћени трофазни филтаар симетри
ичних комп
поненти дир
ректног и
инвверзног ред
доследа сасстоји се од
д три електтричне гран
не и предсттављен је на
н сл. 4.12
[655,78].

Сли
ика 4.12. Трофазни
Т
филтар
ф
сим
метричних
комппоненти дииректног и инверзногг редоследаа
Распад
д филтра доводи доо одступањ
ња вредноости импед
данси од називних
вреедности. То
Т се можее догодити како збогг грешки при
п изради
и елеменатаа филтра,
такко и због промене
п
врредности им
мпеданси услед
у
пром
мене фрекввенције, наапона или
тем
мпературе.
Промеена фреквеенције довводи до пр
ромена вредности реактанси пошто
п
су
инд
дуктивне реактансе директноо, а капац
цитивне реактансе обрнуто сразмерне
с
фреквенцији.
пања напона од нази
ивних вредн
ности изаззивају пром
мене индукктивности
Одступ
мовима у магнетном
м
м колу. Прромене тем
мпературе
каллемова са феромагнеетним лим
поввлаче за сообом промеене активни
их отпорности и капац
цитивности
и [55,81].

4.22.2. Одређ
ђивање врредности
и парамет
тара фил
лтра
Промеене вредноости импед
данси елем
мената филлтра изазвана су одсступањем
вреедности паараметара R , f , L и C од нази
ивних вред
дности. Нејједнакост вредности
в
импеданси саа номиналн
ним утиче како
к
на акттивни тако и на реактивни део импедансе
и
фи
илтра. Пром
мењена вреедност импеедансе мож
же се матем
матички дефинисати изразом:
и
Z h  Z n  Z
(4.1)
гдее је:
Z n  номиналлна импедаанса филтрра, а промена вредноости импед
дансе обух
хваћена је
увоођењем коеефицијенатта h* :
Z n  Rn  jX n , Z  Rn  h* R  jX
X n  h* X
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(4.2)

Коефицијенти h* R и h* X који врше корекцију активног и реактивног дела
импедансе, одређују се за сваки филтар посебно у зависности од његове
конструкције. Најчешће се промени фреквенција под претпоставком да се она
промени за вредност f у односу на називну вредност f n , f  f n  f . Тада се
промени и вредност комплексне импедансе омско-индуктивног RL карактера за:
Z h  R n  j 2  f n  f L  Z n  jX n  h* X
(4.3)
У случају промене фреквенције, вредност коефицијента h* за RL коло је:
h* X  f / f n
Вредност импедансе омско-капацитивног RC карактера је:
1
Z h  Rn  j
 Z n  jX n  h* X
2  f n  f C

(4.4)

(4.5)

У случају промене фреквенције у RC колу вредност коефицијента h* је:
h* X  f /  f n  f 

(4.6)

При променама вредности индуктивности за L у односу на називну
L
вредност користи се релација (4.3), h* X 
, а при одступању вредности
Ln
C
капацитивности за C од номиналне вредности релација (4.5), h* X 
.
C n  C
Када се вредност активне компоненте промени за R у односу на назначену
вредност:
R
Z n  Rn  R  jX n  Z n  R n  h* R , h* R 
,
Rn
трофазно симетрично коло произвољно изабраног филтра може се еквивалентирати
монофазном шемом симетричне мреже са два приступа (два улаза и два излаза) чија
је једначина, [65]:

U 1  Z11 I 1  Z12 I 2 , U 2  Z 21 I 1  Z 22 I 2

(4.7)

F
Изрази који повезују параметре монофазне еквивалентне шеме Z 11F  Z 22
са
вредностима импеданси Z1 и Z 2 на сл. 4.12, су дати у наставку [65].

При напајању филтра чија је шема дата на сл. 4.12, из система напона
директног редоследа једначине које повезују вредности тих импеданси су:
Z11F



F
Z 22

Z1 a 2Z1
Z 2  a 2 Z1
Z1  Z 2
F
F
, Z 12 
, Z 21 

3
3
3

(4.8)

У случају напајања филтра са шемом на сл. 4.12 из система напона инверзног
редоследа добија се:
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F 
F 
Z 11
 Z 22


Z1  Z 2
3

Z 2  a 2 Z1
3
 F  Z 2  aZ 1
Z 21

3

F 
Z 12


(4.9)

Комплексни оператори a и a 2 имају вредности a  e j120 , a 2  e  j120 .
Тада, за филтре напајане из система напона директног редоследа по
релацијама (4.1) и (4.8) при симетричном одступању вредности импеданси од
номиналних, важе релације:
Z 2
F 
F  Z  Z 2h
 F  Z
Z 11 h  Z 22 h  1h
 Z 11 n  1 
(4.10)
3
3
3
  Z  aZ 1h
  Z 2 a  Z 1
(4.11)
Z 12 hF  2 h
 Z 12 nF 

3
3
3
 

Z 21 hF 

2
Z 2 h  a 2 Z 1h
  Z 2 a Z 1
 Z 21 nF 

3
3
3

(4.12)

За филтре напајане системом напона инверзног редоследа из релације (4.1) и
(4.9) је:
Z 2
F 
 F  Z  Z 2h
 F  Z
Z 11 h  Z 22 h  1h
 Z 11 n  1 
(4.13)
3
3
3
2
Z 2 h  a 2 Z 1h
 F  Z 1 a Z 2
Z 12 h 
 Z 12 n 

3
3
3
  Z  aZ 1h
  Z 2 aZ 1
Z 21 hF  2 h
 Z 21 nF 

3
3
3

F 

(4.14)
(4.15)

а вредности Z 1 и Z 2 су одређене релацијом (4.2).
Као електрична кола линеарних филтара симетричних компоненти директног
и инверзног редоследа могу се користити еквивалентне T шеме. Релацији (4.7)
одговарају две еквивалентне T шеме на сл. 4.13.а и сл. 4.13.б.
При напајању из система напона директног редоследа, према сл. 4.13.а, из
релација (4.10)-(4.12) се добија:
F 
F 
F 
F 
 F  Z 1  a 
Z 1 h  Z 2 h  Z 11 h  Z 12 h  Z 1 n  1
(4.16)
3



Z 1 a 2  a 3
3
 
 
  Z 2 aZ 1
Z 3 hF  Z 12 hF  Z 12 vF 

3
a

 

 

 

 

Z 2v hF  Z 21 hF  Z 12 hF  Z v nF 



(4.17)
(4.18)

Ако се шема напаја из система напона инверзног редоследа према шеми на сл.
4.13.а, из релација (4.13)-(4.15) добија се:
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F 

F 

F 

F 

F 

Z1h  Z 2 h  Z11h  Z12 h  Z1n 
F 

Z 2v h

F 

Z3h

F 

F 

 Z 21 h  Z 12 h
F 

 Z 122 h

F 

 Zvn 
F 

 Z 12 n 



Z1 1  a 2
3



Z 1 a  a 2
3





Z 2 a 2  Z 1

3
a

(4.19)
(4.20)
(4.21)

Слика 4.13.
4
Еквиваалентне шееме филтрра симетриичних
компонент
ти са пасиввним елементима
Аналоогним посттупком и за
з шему на
н сл. 4.133.б, могу ссе добити релације
сли
ичне групи
и релација (4.16)-(4.21
(
).
Каракттеристике филтара симетрични
с
их компон
ненти диреектног и инверзног
и
ред
доследа заввисне су од
д типа филлтра, тј. од
д тога да ли
и се ради о филтру директног
д
FD
DR или ин
F , а таккође и од тога
нверзног реедоследа FIR
т
да ли
и се шема напаја из
сисстема напоона директн
ног редослледа U d ил
ли системаа напона и
инверзног редоследа
р




F
F
U i и на крају
у и од тога да ли су врредности Z 12 n  0 илли Z 21 n  0 .
 

Како би
б коначни
и изрази им
мали што јеедноставни
ији облик, у случају Z12 nF  0 ,
 

моггу се кори
истити парааметри екввивалентне шеме на сл.
с 4.13.а, а када је Z 21 nF  0
трееба користи
ити парамеетре еквиваалентне шеме на сл. 4.13.б.
Вредности одређђене према овом посттупку за фи
илтар напајјан са улазне стране
датти су у таб
б. 4.1. Слич
чни изрази могу се до
обити ако се филтар напаја и са
с излазне
стрране. Ако се за би
ило које импедансе
и
филтра могу
м
одред
дити одсту
упања од
ном
миналних вредности, право пи
итање је даа ли се реегулацијом параметар
ра других
елеемената на неки други начин мооже постић
ћи већа тач
чност, одноосно да ли је могуће
под
дешавање филтра.
ф
Повећање тачноссти се мож
же остварити једносттавно ако ссе уведе усслов да је
F 
Z 3h  0 , слл. 4.13.
За филлтар директтног редослледа се тад
да добија:
  Z 2 aZ 1
Z 3h F 

0
3
3

(4.22)

а заа филтар инверзног редоследа:
р
Z 3h

F 



Z 2 a 2 Z 1

0
3
3
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(4.23)

Табела 4.1. Карактеристичне вредности параметра филтра симетричне мреже са
два улаза и два излаза напајаног са улазне стране
Редослед
Тип
фаза напона
филтра
напајања

Еквивалентна
шема
на сл. 4.13

Ud

a

Ui

a

Ud

b

Z 3h  F 

Z 1 1  a 
3
 F  Z 1  a 
Z 11 n  1
3

Z 2 aZ 1

3
3
Z 2 aZ 1

3
3

F 

Z 11 n 

FDR

FIR

Z 1hF   Z 2 hF 

F 

Z 11 n 









Z 1 1  a 2
3

Z vh  F 

















F 

Z1 a 2  a
3

F 

Z1 a 2  a
3

Z 21n 
Z12 n 

2
Z 2 a 2 Z 1
 F  Z a  a
Z12 n  1

3
3
3

2
Z 1 1  a 2 Z 2 a 2 Z 1
 F  Z 1 a  a
Z


Z 11 n 
U
21 n
3
3
3
3
где је: Z 1  R n1 h* R1  jX n1 h* X 1 , Z 2  Rn 2 h* R 2  jX n 2 h* X 2

i

F 

b

Леви делови релација (4.22) и (4.23) садрже комплексне вредности па се свака
од тих једначина разлаже на две једначине. У једној од њих је реална вредност
једнака нули а у другој имагинарна. Ако се узму у обзир релације (4.2) за филтар
директног редоследа се добија услов за тачност подешавања филтра у облику:

Rn 2 h* R 2 
3Rn1 h* R1
2

Rn1 h* R1
3 X n1 h* X 1

0
2
2
X h
 X n 2 h* X 2  n1 * X 1  0
2

(4.24)

а за филтар инверзног редоследа:

3 X n1 h* X 1
Rn1 h* R1

0
2
2
3Rn1 h* R1
X h

 X n 2 h* X 2  n1 * X 1  0
3
2
Rn 2 h* R 2 

(4.25)

4.2.3. Анализа рада линеарног кола филтра са RLC параметрима
Шема симулације мерења симетричних компоненти напона и струја и утицаја
промена импеданси линеарног филтра услед промена учестаности добијена је из
релација (4.2):
V s 
(4.26)
Ẑ  f   Z s  
I z s 
Импеданса филтра у Лапласовом домену је:
Z s  

V s  LCs 2  RCs  1

I s 
Cs
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(4.27)

Слика 4.14. Шема симулације мерења симетричних компоненти напона и струја

а)

б)
Слика 4.15. Дијаграми напона и струја, добијени према шеми на сл. 4.14
Симулација шеме за мерење симетричних компоненти која је заснована на
теоријском моделу у који су укључене претходне једначине је изведена у програму
MATLAB (Simulink-Power System, psb3phasesignalseq) [82].
Мерна шема са којом је изведена демонстрација модела је дата на сл. 4.14.
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Вредности параметара елемената су дате у наставку:
- идеални синусоидални AC напон, амплитуда 100V ,
- фазни став 0  : 0 ,
-

фреквенциија Hz  : 10  10 4 ,

-

почетно време: 0 ; импеданса извора Z source ,

-

паралелна веза R L , R    10 ; L H   10e  03 ;

-

параметара:
отпорност
RLC –филтар
LH   1e  03 , капацитивност C F   1e  06 .

R    1 ;

индуктивност

Из дијаграма напона и струја на сл. 4.15, може се видети да са погодно
изабраним RLC параметрима линеарног филтра, у овом случају на вредност мерене
компоненте директног редоследа 7. хармоника у току једне периоде доминантног
хармоника од 0,02 s у смислу његовог пригушења, нема неког значајнијег утицаја.

4.2.4. Алгоритам класичног начина одређивања параметара филтра
Уколико се из шеме са сл. 4.14 изоставе отпорност, индуктивност или
капацитивност, вредности морају да буду алтернативне 0, 0, infinity (  ). У наставку
су приказане све три варијанте мерења основног хармоника напона и струје: а) пуна
RLC , б) редна RL , в) редна RC импеданса.
а) Мерење основног хармоника напона и струје уз примену линеарног
филтра са RLC импедансом.
Вредности параметара елемената су:
- R    1 ; LH   100e  03 ; C F   10e  06 ,
-

шема и дијаграми: ордината напона  200V , ордината струје  10 A ,
f  50 Hz .

Користи се шема за симулацију мерења на сл. 4.14 помоћу које су добијени
дијаграми у наставку.

а)
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б)
Слика 4.16. Основни хармоник напона и струје измерен помоћу
линеарног филтра са редном RLC импедансом
Са дијаграма на сл. 4.16 јасно се види да шема на сл. 4.14 није погодна за
мерење струјних хармоника иако се може користити за детекцију напонских
хармоника.
б) Мерење основног хармоника напона и струје помоћу линеарног филтра са
редном RL импедансом.
Вредности параметара елемената су:
- R    1 ; LH   100e  03 ,
-

шема и дијаграми: ордината напона  200V , ордината струје  10 A ,
f  50 Hz .

Користи се коригована шема на сл. 4.14 са изостављеном капацитивношћу C
[82].

Слика 4.17. Шема симулације мерења симетричних
компоненти напона и струја са RL импедансом
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а)

б)
Слика 4.18. Основни хармоник напона и струје измерен помоћу
линеарног филтра са редном RL импедансом
Облик дијаграма на сл. 4.18 јасно показује да шема на сл. 4.17 у којој је
изостављена капацитицност C може да се користи за мерење струјних хармоника и
за детекцију напонских хармоника.
в) Мeрење основних хармоника напона и струје помоћу линеарног филтра са
редном RC импедансом.
Вредности параметара елемената су:
- R    1 ; C F   10e  06 ,
-

шема и дијаграми: ордината напона  200V , ордината струје  10 A ,
f  50 Hz .

Примењена је кориговна шема са сл. 4.14 са искључењем индуктивности L
[82].
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Слика 4.19. Шема симулације мерења симетричних
компоненти напона и струја са RC импедансом

а)

б)
Слика 4.20. Основни хармоник напона и струје измерен помоћу
линеарног филтра са редном RC импедансом
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Облик дијаграма на сл. 4.20 потврђује да се шема за симулацију или мерење
на сл. 4.19 у којој је изостављена индуктивност L може користити за детекцију
напонских хармоника али не и за мерење струјних хармоника.
Како се види из релација (4.24) и (4.25) за подешавање тачности филтра
морају се имати два елемента а одговарајућа подешеност филтра је могућа само у
случају ако добијена одступања од назначених вредности нису присутна у више од
два до четири независна параметра филтра. Из добијених дијаграма у тестовима, на
сл. 4.15, 4.16, 4.18 и 4.20 види се да основни хармоник струје при мерењу импедансе
прати основни хармоник напона. Потврђује се и податак да вредности модула и
аргумента Z зависе од развијених хармоника и да је то потребно узети у обзир при
пројектовању филтара кроз конструктивну корекцију вредности параметара
елемената које су дате у таб. 4.1.
После приказаног метода мерења компоненти напона и струја директног и
инверзног редоследа приступило се одређивању вредности параметара филтра и
анализи рада линеарног кола филтра са RLC параметрима. У посебним деловима
приказан је алгоритам класичног начина одређивања параметара филтра који је
искоришћен за пројектовање два класична уређаја са симетричним компонентама за
смањење несиметрије фазних напона у електричним мрежама (први представља
уређај са минималном вредношћу импедансе нултог редоследа а други је уређај са
минималним модулом импедансе).
У наставку је приказан побољшани поступак за смањење несиметрије фазних
напона у коме је први корак формирање алгоритма за подршку имплементацији
активних енергетских филтара у сврху корекције несиметрија и редукције хармоника
који су класификовани према тополошким својствима, системима напајања, називној
снази.
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5. АНАЛИЗА, СИМУЛАЦИЈА И РЕЗУЛТАТИ
5.1. Симулација утицаја виших хармоника на прелазни
процес асинхроне машине напајане из
PWM инвертора

У

овом делу докторске дисертације приказан је математички модел
(алгоритам) за одређивање стања асинхроне машине као и поступак
симулације мерења појединих вредности у програму MATLAB. На излазним листама
приказана је шема мерног система и резултати примене симулације. На тај начин се
мерни систем постепено развија и усавршава као комбинација информација и
резултата претходних корака у моделовању са новим елементима значајним за развој
дијагностичког система [83].
У реалним вишефазним и вишенамотајним асинхроним машинама, у
ваздушном зазору поред основних хармоника настају истовремено и хармоници
ниже и више фреквенције од основне-мрежне. Карактерише их временска и
просторна расподела у машини [36,84]. Временски зависни хармоници у зазор
статора и ротора машине долазе са извода машине (прикључака ка електричној
мрежи, са механичког прикључка као што је вратило и са топлотних извода) а
просторно зависни хармоници настају због конструктивних особености и
нелинеарности параметара у самој машини и ова претпоставка важи и за модел
двополне асинхроне машине n  1 [77,85].
Основни извор виших временских хармоника у стационарном режиму је
несинусоидални напон на изводима машине. Ако се идеализованој асинхроној
машини доведу и симетрични и несинусоидални напони вредност магнетне
индукције у ваздушном процепу имаће облик доведеног напона али ће заједно са
основним садржати и више хармонике. Познавањем доведеног облика напона на
изводима машине могуће је вредновати (израчунати, измерити или симулирати)спектрални састав поља у зазору.
Други извор виших временских хармоника у ваздушном зазору је вратило
мотора-механички извод машине. При нелинеарној промени момента оптерећења
(load) M op или промени брзине обртања n (фреквенције) у ваздушном зазору
настају виши хармоници. На страни механичког извода виши хармоници у
ваздушном зазору могу да се појаве и при нелинеарној промени брзине обртања n
(фреквенције) а такође и при истовременој нелинеарној промени момента M op и
брзине обртања n (фреквенције) [86].
- 67 -

Временски зависни виши хармоници у ваздушни процеп могу доспети и
преко топлотних извода-из средина која окружују проводне делове машине. У
случају нелинеарне промене температуре средине која окружује машину појаве се
виши временски зависни хармоници и облик магнетног поља се деформише. Највеће
вредности амплитуда виших хармоника се јављују при топлотним ударима [85,87].
Просторно зависни хармоници настају и због специфичности конструкције и
имају велики утицај на процес трансформације енергије у машини. Важни просторни
хармоници машине су: основни хармоник магнетопобудне силе MPS  и MPS
зубаца, и хармоници настали услед нелинеарности параметара електричне машине, и
технолошки хармоници настали због примене комбинованих фреквенција (код
савремених машина). Знатан утицај на спектар просторних хармоника има
екцентричност оса статора и ротора, конусност или елипсоидни облик ротора и
деформације у позиционирању намотаја статора и ротора [84,86].
У ваздушном процепу постоји спектар поља који се може поделити на
скупове хармоника а поделу треба извршити према временском и просторном
пореклу. Претходно наглашена подела виших хармоника на временски зависне и
просторно зависне се може сматрати само условном јер су сви хармоници повезани
са енергијом поља у процепу и могу се разматрати само заједно у простору и
времену, сл. 5.1.

Слика 5.1. Шема и расподела поља двополне трофазне
машине асинхроног мотора 3,4 MW . Једна линија
флукса представља јединичну вредност 0,005 Wb / m [86]
Једначине које описују процесе у асинхроним машинама представљају
математички модел (алгоритам уопштене, теоријски идеализоване), а анализа
магнетног поља у зазору између ротора и статора и вредновање (рачунање,
мерење/симулација) спектра хармоника напона и струја асинхроне машине које дају
слику о њеном стању.
Све савремене нумеричке методе које инжењери данас користе за
израчунавање расподеле магнетних поља у зазору полазе од методе коначних
разлика или методе коначних елемената и дефинисаних почетних услова и своде се
на рачунање индуктивности и реактанси као индуктивних параметара машине.
У овом делу је извршен поступак симулације мерења појединих вредности на
моделу трофазне идеалне двополне машине са глатким ротором и ваздушним
зазором; сви параметри су линеарни а напон на изводима је правоугаони са PWM
инвертором [82,88]. Машина има 3 намотаја на статору са бројем навојака N A N B
N C и 3 намотаја на ротору са бројем навојака N a N b N c .
За трофазну машину у просторном систему фазних координата A , B , C , a ,
b , c диференцијалне једначине за контуре у којима су фазни напони су:

u A  R Ai A 

d A
d B
d C
, u B  RB i B 
, uC  RC iC 
dt
dt
dt
- 68 -

(5.1)

d a
d c
d b
, u b  Rb ib 
, u c  Rc ic 
dt
dt
dt
d r
d r
p
2 n
 Te  F m  Tm   J
J
 p Te  F m  Tm 
dt
dt
J
60 t
u a  Ra i a 

(5.2)
(5.3)

где су:
ui  напони ( i  A , B , C , a , b , c ),
ii  струје ротора ir и статора is ,
Rs , Rr  активне отпорности статора и ротора,

 i  резултантни магнетни флуксеви.
Резултантни флукс у фази A се одређује из релације:
 A  L A i A  M AB i B  M AC iC M Aa ia  M Ab ib  M Ac ic

(5.4)

 a  La ia  M aB i B  M aC iC  M Aa i A  M ab ib  M ac ic

(5.5)

На сличан начин се пишу релације за резултантне флуксеве осталих 5 контура
које се односе на фазе B , C , a , b , c . У стварним координатама индуктивности и
међусобне индуктивности у релацијама за флуксеве су коефицијенти са
периодичним вредностима које се мењају као хармонијске функције при обртању
ротора машине [77].
Ако се изрази за флуксеве (5.4) и (5.5) уврсте у релације (5.1) и (5.2) добијају
се решења са по неколико десетина чланова и периодички променљивим
коефицијентима. Да би се ови периодички коефицијенти избегли неопходан је
математички прелаз-трансформација у неки други погодни систем координата у
коме је у ваздушном зазору поље обртно и може се представити резултантним
вектором обртног поља Bob . Пројектовањем резултантног вектора струја ротора,
напона и флукса на неке осе, (овде на d , q , 0 осе статора), могу се одредити изрази
који одговарају матрицама прелазних вредности [65].

5.1.1. Матрица прелаза из 0dq компоненти у uvw компоненте и
инверзна матрица која се односи на обрнут процес прелаза
из uvw у 0dq
Матрица система 0dq (Паркова матрица трансформације) највише одговара
конструкцији машина јер узима у обзир неједнакост импеданси по подужној и
попречној оси и зато се користи у анализи прелазних процеса у електричним
машинама.
Матрица прелаза из 0dq компоненти у uvw компоненте и инверзна матрица
која се односи на обрнут процес прелаза из uvw у 0dq су дефинисане релацијама
(5.6) и (5.7).
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Мерни систем дијагностике техничког стања машине на основу анализе
просторно и временски зависних хармоника магнетног поља мора да садржи сензоре
за претварање параметара просторних и временских хармоника у јединствени
електрични сигнал [71,79,89,90]. Уз помоћ аналогно дигиталних претварача добијена
информација води се у рачунар на даљу обраду [70,91]. Данас се за даљу обраду
користи углавном PC а врло ретко посебни контролер са одговарајућом
софтверском подршком.
Могућа шема са подршком рачунара је дата на сл. 5.2, а може се извести на
два начина:
1. кроз једноставну анализу-вредновање, мерење и снимање виших
хармоника напона и струја статора,
2. кроз израчунавање коефицијената математичког модела (поступак је
применљив само за основне хармонике [65,92]).
Према начину 1. задатак се своди на писање програма или коришћење неког
од програма за симулацију Asynchronous machine in an open-loop speed control on a 3
HP, 220 V industrial motor [MATLAB/Simulink, Matehematica Volfram итд.] [86].
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Слик
ка 5.2. Осноовна шема система дијагностикке
У мем
морији прогграм мора да задржи састав харрмоника прри нормалн
ном стању
маш
шине и да при рад
ду мотора периодички сними резултатее и упоред
ди састав
харрмоника у односу наа нормалноо стање мо
отора. Проограму се мора дати налог за
сиггнализацијуу при пови
ишеним виб
брацијама или за исккључење моотора из по
огона при
већћим поремеећајима.
Реализзација прввог начинаа са писањ
њем некогг програм
ма није тешка, али
посступак им
ма извесне пропустее. У првом реду потребно јее да се успостави
у
коррелација између
и
неи
исправности
и механичких делова (нпр. куугличних лежаја)
л
са
парраметрима који одређују хармоонике, као и да захтеева обимноо рачунањ
ње када се
веллики број хармоника
х
а треба сач
чувати [93]], што такоође изискуј
ује много времена
в
и
среедстава. С друге стране
с
оваај поступаак не омоогућава даа се иден
нтификују
порремећаји.
Други начин нам
м показује да
д су за изр
рачунавањее коефицијјената матеематичког
мод
дела потреебни слож
жени прогррами пошто
о се коефи
ицијенти ррачунају у реалном
вреемену а заттим се мораају упореди
ити са вред
дностима које су доби
ијене у процесу рада
аси
инхроног мотора.
м
П
Приближни
поступци
и прорачун
на приказаани су у радовима
[777,87].
Како је
ј у раду [93]
[
оцењеено, сложен
ност овог поступка оогледа се у писању
маттематичкогг модела који
к
садрж
жи диференцијалне једначине
ј
за сваки хармоник
х
поссебно и такко се добија гломазни
и систем јед
дначина вррло тежак за решавање.
Незави
исно од примењеног
п
г поступкаа 1 или 2,
2 у оба сслучаја је потребан
проограм који
и врши анаализу виш
ших хармон
ника напон
на и струјаа статора и ротора.
Пррограм који
и се односи
и на спектраалну анали
изу мора се ослонити на сигналее добијене
из сензора кооји садржее параметрре компонеенти хармооника а поодаци о њи
има ће се
корристити у даљој
д
анали
изи матемаатичког мод
дела.

5.11.2. Симул
улација ди
инамичкоог режим
ма рада машине
м
наапајане
правооугаоним
м напоном
м
Блок асинхроне
а
машине оп
перативан је
ј у било ком
к стању: као генер
ратор или
каоо мотор. Оперативно стање дикктира мехаанички мом
менат (пози
итиван је за моторе,
неггативан за генераторе). Електри
ични део машине
м
је представљ
љен као си
иметрична
мрежа са дваа улаза и два
д излаза а механич
чки део моотора као ссистем дру
угог реда.
Елеектричне променљивве су свед
дене на статор.
с
То је назначчено ознакком (‘) у
јед
дначинама у наставкуу. Све вели
ичине стато
ора и роторра су транссформисан
не на двоосн
ни dq  сисстем. Корисстиће се слледећи индеекси, сл. 5.3:
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Дефин
ниције индеекса су:
d  вредности
и по оси d ,
q  вредности
и по оси q ,

r  вредности ротора,
s  вредности статора,
L  индуктивн
ност (индукктанса) рассипања,
ност (индууктанса) магнећења.
m  индуктивн

Сликаа 5.3. Еквиввалентне еллектричне шеме и раззвој по d  оси и q  оси
о
Кориш
шћењем реллација (5.1))-(5.7) доби
ија се:
d
`
Vqs  Rs iqs   qs   ds
d ,  qs  Ls i qs  Lm i qr
d
dt
d
`
Vds  Rs ids   ds   ds
d ,  ds  Ls i ds  Lm i dr
d
dt
d
V ` qr  R`r i` qr   `qr     r  `dr ,  `qr  L`r i`qr  Lm iqs
dt
d
V ` dr  R`r i` dr   `dr     r  `qr ,  `dr  L`r i`dr  Lm ids
dt
3
Te  p  ds iqs   qs ids , Ls  Lls  Lm , L`r  L`lr  Lm
2





Механ
нички систеем величин
на је:
1
d
Te  F m  Tm 
m 
2H
dt
d
 m  m
dt
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(5.8)
(5.9)
(5.10)
(5.11)
(5.12)

(5.13)
(5.14)

Параметри Asynchronous Machine block су дефинисани редом а све величине
сведене су на статор.
Дефиниције параметара су:
Rs , LIs  отпорност и индуктивност расипања статора,

Rr' , L'Ir  отпорност и индуктивност расипања ротора,
Lm  индуктивност магнећења,
Rs , L'r  укупне индуктивности статора и ротора,

Vqs , iqs  напони и струје статора по q  оси,
'
Vqr' , iqr
 напони и струје ротора по q  оси,

Vds , ids  напони и струје статора по d  оси,
'
Vdr' , i dr
 напони и струје ротора по d  оси,

 qs ,  ds  флуксеви статора по q и d  оси,
'
'
 qr
,  dr
 флуксеви ротора по q и d  оси,

 m  угаона брзина ротора,
 m  угаона позиција ротора,
n  број пари полова машине,

 r  електрична угаона брзина ротора  r  n  ,

 r  eлектрична угаона позиција ротора  m  n  ,
Te  електромагнетски момент машине,
Tm  механички момент машине на вратилу,
J  комбиновани коефицијент момента инерције ротора и оптерећења,
H  комбинована константа инерције ротора и оптерећења,
F  комбиновани вискозни коефицијент трења ротора и оптерећења.

Power System Blockset аутоматски конвертује параметре на улазу у параметре
јединичног система. Simulink model block асинхроне машине користи само
јединичне вредности.
За симулацију математичког модела асинхроне машине коришћен је систем
аутоматског математичког прорачуна, [82], MATLAB Simulink, Power System model,
сл. 5.4. Понашање трофазне асинхроне машине, као оптерећења у динамичком
режиму рада проверено је при залету трофазног асинхроног мотора, номиналне снаге
3 kW напајаног из инвертора који даје правоугаони облик напона [20,55,56,94]. Код
залета мотора напајаног из инверторског претварача карактеристично је да се
спектар хармоника струје мотора мења континуално у току целог интервала залета
[17,59].
Карактеристике нисконапонског трофазног асинхроног мотора су: 3,6 kW
“Север” Суботица, ЈУС ИСО 9001 (извор: www.sever.co.rs), Број обртаја n  1410
min 1 , Механичка заштита IP54 , Напон 230 V , Фреквенција f  50 Hz .
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Слика 5.4. Асинхрона машина напајана преко PWM инвертора (са
импулсно ширинском модулацијом-модулацијом опсега импулса)
За добијање што вернијих одзива на излазу (струје статора и ротора, брзине
обртања и моменат) изабрани су следећи параметри:
Параметри асинхроне машине: Тип ротора: Намотани
Референтна оса: Стационарна
Номинална снага, L  L , напон и фреквенција:
[ Pn  3  1200 VA , Vn  230 V , f n  50 Hz ]
Статор: [ Rs  0,435  , Lis  2  2,0e  03 H ]
Ротор [ Rr'  0,816  , L'ir  2 ,0e  03 H ] – сведене вредности на статор
Идуктивност Lm  69 ,31e  03 H – међусобна индуктивност
Комбиновани коефицијент момента инерције и комбиновани вискозни
коефицијент трења ротора и оптерећења је [ J  0,089 kgm 2 , F  0 N , p  2 ].

5.1.3. Резултати симулације
Временски облици хармоника напона Vab (првог, трећег, и петог)
(правоугаоних импулса исте амплитуде, који у исто време представљају вредности
магнетне индукције у зазору статора и ротора) приказани су на сл. 5.5, а
одговарајући спектар хармоника струје за ротор и статор приказан је на сл. 5.6. На
сл. 5.7 приказан је временски облик брзине обртања у току залета машине и
одговарајући спектар хармоника момента.
За први основни, трећи и пети хармоник добијени су исти временски облици
струја, брзина обртања и момента. Поређењем временског облика спектра хармоника
напона на улазу машине добијеног из PWM инвертора и струја ротора и статора
види се да машина показује извесну неосетљивост на вишехармонијске чланове. Та
неосетљивост може да буде последица несавршености модела за симулацију или
математичког поступка у вези са двојном трансформацијом-процеса прелаза из uvw
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(у овом случају фазних a , b , c ) у 0dq компоненте или последица рада инвертора.
Одступање временског облика струје од синусног облика уочава се у току интервала
залета.

а) први основни хармоник
б) трећи хармоник
ц) пети хармоник
Слика 5.5. Међуфазни правоугаони напон Vab из PWM инвертора на улазу машине

Слика 5.6. Хармонијски спектар струја ротора и статора асинхроне машине

Слика 5.7. Хармонијски спектар брзине обртања и хармонијски спектар момента
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У циљу представљања резултата тестирања развијен је модел за симулацију
трофазног активног филтра са референтном струјом са динамичким моделом
трофазне асинхроне машине.
Симулирано је напајање асинхроне машине са правоугаоним обликом првог,
трећег и петог хармоника напона и регистроване су одрживе електричне и механичке
временски променљиве величине: струја статора и ротора, брзина обртања и
електромагнетски момент у односу на основни момент и више хармонике.
У симулацији залета мотора напајаног из инверторског претварача спектар
хармоника струје мотора (ротора/статора) у току интервала залета од {00,1} мењао
се континуално и стекао се утисак да су оне неосетљиве на хармонике тј. да машина
не детектује хармонике на улазу машине.
Са сл. 5.5 можемо закључити да су вредности амплитуде напона исте за све
хармонике напона ( Vab  365 V ) а вредност магнетне индукције B у ваздушном
зазору има облик доведеног напона. Детектовани облици струја ротора и статора
асинхроне машине, сл. 5.6, брзине обртања и спектар момента, сл. 5.7, имају исти
хармонијски спектар у случају напајања првим, трећим и петим хармоником; тј. само
су правоугаони облици напона различити али у складу са ширинском модулацијом.
Симулација и анализа временских облика-дијаграма напона, струја статора и
ротора, брзине обртања и електромагнетског момента T  сигурно не ствара
комплетну спектралну слику јер изостаје симулација просторних хармоника
магнетног поља и индукције дуж обима статора. Међутим, дијагностика заснована
само на разматрању расподеле у временском домену ствара почетне услове за
корекцију несиметрија и виших хармоника.
Паралелни активни уређај за корекцију хармоника детектује непожељне
компоненте струје генерисане у нелинеарном оптерећењу каква је и асинхрона
машина и да у тачки где је уређај за корекцију, ињектује (утисне) сличну струју
(облик струје).

5.2. Транзијентне појаве у трофазном AC-DC-AC
енергетском претварачу за напајање
асинхроне машине са IGBT мостом
У овој симулацији је приказан математички модел прелазних стања трофазног
мостног конвертора чије је активно индуктивно оптерећење асинхрона машина и
анализирани су различити услови рада асинхроне машине у којима су мењани
параметри оптерећања итд. За верификацију модела је коришћена адаптирана
симулација у постојећем софтверском пакету MATLAB psb-bridges, AC  DC  AC
PWM Converter [95].
PWM конвертори се данас користе за регулацију активних снага и фактора
снаге у колима наизменичне струје, али је у многим радовима наглашена могућност
њиховог коришћења као активних енергетских филтра за корекцију несиметрија и
редукцију нежељених виших хармоника. Прелазна стања и понашање модела
универзалног моста у оквиру AC  DC  AC PWM конвертора у напајању
асинхроне машине могу се анализирати у моделу електромагнетског процеса у колу
које садржи инвертор IGBT -диодни мост и активно индуктивно оптерећење. Према
одабраним вредностима параметара у склопу диоде и инвертора и са изабраним
параметрима асинхроне машине, могу се кроз симулације у програму MATLAB и на
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основу добијених резултата у облику дијаграма или табела, извршити верификације
модела прелазних стања у раду мотора са оваквим системом напајања.
Анализа стационарних процеса у инвертору при раду са активно
индуктивним оптерећењем може се остварити помоћу различитих метода. Међутим,
за анализу прелазних стања потребно је саставити диференцијалне једначине и
имплементирати граничне услове за сваки временски интервал рада. Ако је познат
облик фазног напона који делује у електричном колу, тешкоће се могу избећи
коришћењем инверзне Лапласове трансформације.
Применом метода могу се одредити тренутне вредности струја за сваки део
напона посебно, независно од неког другог дела у току задатог временског
интервала, при чему замена почетних услова у добијеним релацијама није потребна.
Коришћење тиристора који блокирају проходност у електричном колу инвертора
напона може да поједностави његову топологију пошто нема потребе за додавањем
капацитивности, индуктивности и помоћних тиристорских елемената за комутацију
[96].
Асинхроне машине раде преко инверторских претварача, јер изолација
намотаја стандардних асинхроних мотора може да поднесе одређено напонско
преоптерећење. Мотори прикључени на претварач имају код виших брзина обртања
(виших фреквенција) виши ниво буке и додатне губитке [92,97,98], што утиче на
излазни момент мотора зависно од опсега регулације брзине обртања и корекцију
фактора снаге [20,55,90,94,99]. Асинхроне машине се могу уључити на претвараче и
због елиминисања несиметрија и редукције хармоника у електричним мрежама
[56,65].

5.2.1. Анализа рада мостног инвертора који напаја
асинхрону машину
Рад трофазног мостног инвертора са активно индуктивним оптерећењем у
задатом временском интервалу и укључења активних вентила описан је у [93,96] али
у раду није прецизиран тип пријемника електричне енергије каква је на пример
асинхрона машина.
За разлику од зависних инвертора вођених електричном мрежом аутономни
инвертори немају други извор енергије на страни наизменичне струје; изостављање
извора у напојној мрежи аутономних инвертора не дозвољава природну комутацију
вентила (тиристора или IGBT ) уз помоћ EMS мреже наизменичне струје. Код
аутономних инвертора мора се применити пуно управљање вентила чиме се
остварује функција прекидача и редоследно укључење фазних оптерећења у колу
наизменичне струје на позитиван и негативан пол извора једносмерне струје. Ако се
користе једнооперациони тиристори, мора се водити рачуна о принудној комутацији
(затварању) тиристора. Суштина принудне комутације је у томе, да се на рачун
пропуштања инверзне струје кроз проводни тиристор његова директна струја умањи
до нуле, тачније до вредности струје одржања, а затим тиристору доведе негативни
анодни напон у току времена које је довољно за успостављање његових
блокирајућих особина. У зависности од карактера прелазних електромагнетских
процеса изводе се као струјни, напонски и резонантни аутономни инвертори.
За струјне инверторе је карактеристично то да се као резултат комутације
инвертора на оптерећење обликује излазна струја а да облик и фаза излазног напона
зависе од параметара оптерећења. Облик излазног напона инвертора viz је резултат
комутације тиристора (укључења/блокаде) на оптерећењу а облик и фазни став
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струје зависе од параметара оптерећења. Инвертор се понаша као генератор напона и
може да ради у празном ходу а његова радна способност у режимима блиским
кратком споју зависи од комутационих особина управљивог вентила или усвојеног
начина комутације и параметара елемената комутације обичних тиристора.
Инвертори имају релативно стабилне излазне напоне у широком опсегу промена
излазне фреквенције. Комутациони процеси у њима мало утичу на облик излазног
напона а инсталисана снага комутационих елемената је мала.
Струјни и напонски инвертори углавном раде у режимима блиским режимима
испрекиданих интервала (интермитирано) а користе се за стабилизацију излазних
параметара фреквентних претварача, као секундарни извори напајања наизменичном
струјом и за фреквентну регулацију електромоторних погона.
У резонантним инверторима оптерећења, по правилу, имају велику
индуктивност која са реактивним елементима у колу инвертора образују
осцилаторно коло. За разлику од струјних инвертора у резонантним инверторима
струја управљаног вентила осцилује у току читавог времена провођења. Тиристори
се укључују после сваке полупериоде због учесталог пада ове струје на нулту
вредност. Сопствена фреквенција инвертора мора да буде већа или једнака радној а
кондензатори у осцилаторном колу могу се са оптерећењем спојити редно,
паралелно или редно-паралелно. Пригушнице се укључују у коло улазне струје, у
анодно коло вентила или на ред са оптерећењем. Резонантни инвертори стварају на
оптерећењу струје и напоне са облицима блиским синусоидама а користе се и за
повећање фреквенције излазног напона (до реда килохерца).
Монофазни напонски мостни инвертор. Шема монофазног мостног
инвертора напона, сл. 5.8.д карактеристична је по томе што сваки пут укључује два
супротно оријентисана и паралелна вентила. То је неопходно зато да инвертор
напона, кроз оптерећење које садржи реактивну компоненту, сваки пут пропусти обе
струје, сл. 5.8.е. Ако су у првој полупериоди 0  v  v2  вентили V 1 и V 2 отворени
оптерећење је прикључено на извор напајања.
У моменту времена v  v2 вентили V 1 , V 2 и V 3 , V 4 се преспајају. За омско
индуктивно оптерећење у првом моменту после комутације v 2  v  v3  , уз помоћ
EMS самоиндукције струја кроз оптерећење задржава свој смер а струја извора
напајања мења знак. После проласка кроз оптерећење енергија се враћа у извор
напајања. Вентили V 1 - V 4 морају бити апсолутно управљани у свим временским
интервалима да би се добио напон Vd . Вентили V '1 - V ' 4 могу бити неуправљиви
(диоде). У интервалу v 2  v  v3 струја оптерећења (испрекидана линија на сл. 5.8.д)
протиче кроз инверзне диоде V ' 3 и V ' 4 .
За повећање квалитета напојног извора исправљача на улаз инвертора се мора
додати кондензатор довољно велике капацитивности (испрекидана линија), иначе не
би могао да врати енергију са излазног кола инвертора у временском интервалу када
инверзна диода пропушта струју. Код омско капацитивног оптерећења управљачки
вентили V 1 и V 2 пропуштају струју на почетку прве полупериоде, а диоде V '1 и
V ' 2 ступају у рад на крају, када струја у тиристору падне на нулту вредност [75].
У току интервала проводности диоде на управљаним вентилима одржавају
мали негативан напон, једнак паду директног напона на диодама. При укључењу
следећег пара вентила V 3 и V 4 напон извора долази на диоде V '1 и V ' 2 у обрнутом
смеру, а резултат тога је искључење диода. Истовремено са исључењем диода
појављује се директни напон на вентилима V 1 и V 2 . Дакле, при омско
капацитивном карактеру оптерећења у инвертору напона могу, у принципу, да се
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имене дели
имично уп
прављиви вентили-ти
в
иристори уз услов, да је времее, када су
при
нап
пони на њи
има негативвни, довољ
љно за блокаду [79,1000].
Струјаа оптерећењ
ња iload се при омско
о индуктиввном оптеррећењу одр
ређује као
реаакција колла оптерећћења на пеериодични напон u load
парцијјално праввоугаоног
l
обллика, сл. 5.8.е:







iload  I 0 1  2e  k / 1  a 3 0  v   

гдее су:
V
I 0  d  базна
б
вредн
ност струје,,
Rload

k

Rload
 параметар
п
о
оптерећењ
а (за вишеф
фазне шемее),
Lload

Rlooad и Lload  отпорносст и индукттивност јед
дне фазе,
v  t  незаввисно пром
менљива временског угла,
у

a  e  k / 3  општи
о
коеф
фицијент.

Слика 5.8. AC  DC  AC конвеертор: а) диодни
С
д
испррављач,
б) IG
GBT /диодн
ни инвертоор, IGBT инвертор,
и
ц монофаззни мостни
ц)
и
наппонски инвеертор, д) пууна трофа
азна мостнна шема коннвертора,
е) временскки дијаграм
ми струја и напона
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(5.15)

Основне карактеристике кола оптерећења, извора и опреме коју садржи
инвертор одређују се према вредностима параметра кола оптерећења k . Ефективна
вредност напона на оптерећењу је Vload  Vd а ефективна вредност струје оптерећења
je:

 





I  I 0 1  2 a 3  1 / k a 3  1

Максимална вредност струје оптерећења је:





Im  I0 1  a3 / 1  a3



(5.16)

(5.17)

Тренутак проласка струје оптерећења кроз нулу (на сл. 5.8.е тачка v1   ) је:

 

  1 / k  ln 2 / 1  a 3



(5.18)

Средња и ефективна вредност струје инверзних диода у интервалу 0  v  
је:

I V ' sr 

IV'  I 0


I 0  1 a3
 

3
2  k 1  a




1
2

(5.19)



1  2a 3  3a 6





 2k 1  a 3 2






(5.20)

Средња и ефективна вредност струја тиристора у интервалу   v   је:

I Vsr 
IV  I 0

I0
2


1 a3 





3
k 1  a  


1
2


3  2a 3  a 6 






2k 1  a 3 




(5.21)



(5.22)

Средња вредност струје извора напајања је:

 
 

(5.23)

1 / F   B 2 / 4 

(5.24)


2 a3  1 
I d  I 0 1 
3 
 k 1  a 
Угао у току кога тиристор проводи је:

   /  0   /
где је:
B  1 / CR   коефицијент оптерећења,

F   2 LLd C / Ld  L   коефицијент фреквенције.

Укљученом оптерећењу у улазно коло модула, позитивна полупериода струје
оптерећења одговара укључењу произвољног пара тиристора нижег модула, а
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негативна полупериода-укључењу произвољног пара тиристора вишег модула.
Временском интервалу између момената укључења оба пара једног истог модула
одговара једна периода струје оптерећења iload и половина периоде струје
комутације кондензатора i c . Излазна фреквенција је два пута већа од фреквенција
модула:   2 c .
Ако је број модула n инвертора и оптерећење укључено без двоструке
фреквенције, тада је излазна фреквенција:
  n c / q
(5.25)
где је:
q  количина истовремено отворених модула.
Када су параметри на шеми одабрани тако, да негативан напон тиристора не
достиже нулту вредност у интервалу провођења вентила другог модула, угао
затварања (блокаде) је:
 b   n / q  1   n   c
(5.26)
где је:
 n     ,  c  сопствени угао (блокаде).
При повећању броја елемената, угао  b изведен на било који начин може да
се повећа и тако створе услови за стабилан рад инвертора на вишим фреквенцијама.
Фреквентне особине се поправљају а тиристора слабе зато што се смањује време
проводног стања на мали део периоде.
Индекс модулације је дефинисан са:
V  p.u.
mindex  abc
(5.27)
Vd ref  p.u.
Активна снага оптерећења износи:








2 a3 1 
P  Vd I d  Vd I 0 1 
3 
 k 1  a 
Пуна (привидна) снага оптерећења је:
S  Vload I  V d I 0 1 

Фактор снаге оптерећења је:
cos  load 

 
k 1  a 
2 a 3 1

3






2 a 3 1
P
 1
S
k 1  a 3

- 81 -



(5.28)

(5.29)

(5.30)

Напон и струја оптерећења, изражени су у виду математичких функција:
2V  sin qv
vload v   d 
1   1q
(5.31)
 q 1 q



iload v  

2Vd





sin qv   q





q 1 q





2
Rload
 qLload 2

1   1 
q

(5.32)

где је:

 Lload
 Rload

 q  arctg  q


 .


За мале промене напона на улазу кондензатора (обично се усваја да је
Vc  0 ,1Vd ) и ако се занемари промена струја оптерећења због промене напона на
кондензатору, тренутна вредност струје кондензатора једнака је тренутној вредности
струје оптерећења:
i c t   C 0

du c
V
 i load t   d
dt
Rload

 Rload t / Lload



1  2e
 1  e  Rload T / 2 Lload  



(5.33)

док се капацитивност C0 одређује узимањем у обзир време пуњења кондензатора:
C0 

Vd 
Rload Vc

 1  e T / 2 

2


 ln
 1  e T / 2 
1  e T / 2  


(5.34)

где је:
u c t   напон на кондензатору,



Lload
 временска константа кола оптерећења.
Rload

Капацитивност кондензатора при задатим величинама Vd , Rload ,  и Vc
зависи од фреквенције наизменичне струје. Са смањењем фреквенције
капацитивност кондензатора се повећава.
У техници се највише користе трофазни аутономни инвертори са мостним
шемама (Шеме Ларионова и шеме са три монофазна моста). Електромагнетски
процеси у трофазним инверторима зависе од карактеристика оптерећења, начина
спрезања намотаја трансформатора, способности управљања инвертором, типа
извора напајања и шеме инвертора [71,93]. Оптерећење инвертора (са три монофазна
инвертора) може се прикључити кроз три одвојена трансформатора или непосредно
(када свих шест крајева оптерећења морају да буду одвојени).
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5.22.2. Рад инвертора
и
а изведен
них при омско
о
индуктивноом оптер
рећењу.
AC-D
DC-AC конвертор оптерећеен асинхр
роним моотором
На сл.. 5.9.ц је приказан
п
прретварач који
к
се састтоји из дваа дела. Пр
рви део је
троофазни неууправљиви исправљач
ч у мостно
ом споју са LC филлтром, сл. 5.9.а
5
који
исп
правља наи
изменични напон Vizvora сталнее фреквенц
ције у једноосмерни наапон Vdc .
Други део је трофазни
т
а
аутономни
извор који
и користи PWM
P
модуулацију а користи се
и за регулаци
ију брзина обртања
о
ассинхроних мотора
м
[75,91].
У преетварачу се може подесити жељена фреквенци
ија фазни
их струја
елеектромоторра, а тимее и број обртаја подешавањеем фреквеенције упр
рављачког
сиггнала. Акоо се уместто неуправвљивог исп
прављача користи
к
уп
прављиви, може се
под
десити нап
пон Vdc , а тиме
т
и амп
плитуде иззлазних стрруја мотора I A , I B и I C које
дирректно ути
ичу на момеент што ом
могућава уп
прављање моментом
м
аасинхроних
х мотора.
Ако тррајање отваарања тири
истора одго
овара полуупериоди   1800 (наа сл. 5.9.а
броојевима је означено остварено
о
с
стање
одго
оварајућих активних тиристора)), онда су
моггућа шестт независн
на сигналаа стања отварања
о
и затвараања. При томе су
исттовремено отворена три
т активнаа тиристора. У пракси
и угао од   1800 ни
ије могућ.
Поостоји гран
нични угао инвертоваања који се
с не сме прећи
п
јер б
би претвар
рач могао
наггло да пређђе из инверрторског у исправљач
чки режим
м рада кадаа и постоји опасност
да тиристор буде
б
уништтен [59,71]..
Ако суу оптерећењ
ња спојенаа у звезду свака
с
фаза укључена
у
јје: или паралелно са
друугом фазом
м и на ред са
с трећом, или на ред
д са другим
м двема фаазама (те двве фазе су
споојене параллелно).
V
2Vd
Свака фаза долаззи под напоон d или
и
а фаазни напон
н на оптерећењу има
3
3
двоостепену форму.
ф

С
Слика
5.9. а) дијаграм
ми рада веннтила, б, ц) временскки дијаграм
ми струја и напона
трофаззног инверт
тора спреггнутог у звезду и   1800 , д, е) еквивалент
тне
шемее оптерећењ
ња спрегнуутих у троуугао и звезд
ду
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Спрега у звезду (сл. 5.8.б испрекидана линија). Ефективна вредност фазног
напона је:

V ph  2Vd / 3

(5.35)

Тренутна вредност фазне струје у одвојеним интервалима, сл. 5.9.б,ц је:
V  1  a 2  a   kv  

(5.36)
e  0  v  
i A v   d 1 
3
3R 
3
1 a

2
Vd 

2 
1  a  kv   
e   v 
i A v  

2 
3
3 
3R 
1 a
  3

i A v  

Vd  1  a 1  2a   kv   2

e 
v
1

3
3R 
1 a

 3

(5.37)
(5.38)

Ефективна вредност струје оптерећења је:
I d  I line 

где је:





2
I0 A
3

(5.39)



A  1  3 / 2k  1  a 2 / 1  a  a 2 .

Пошто је у току сваког интервала  / 3 одговарајућа фаза прикључена на ред
са извором напајања, тренутна вредност струје извора напајања дата је изразима у
релацијама (5.36)-(5.38).
Средња вредност струје извора напајања је:
2
(5.40)
I d  I 0 A2
3
Активна снага оптерећења је:
2
P  Vd I d  Vd I 0 A 2
3

(5.41)

Пуна (привидна снага) оптерећења је:
2
S  3V ph I ph  Vd I 0 A
3

(5.42)

Фактор снаге оптерећења је:
cos  load 

P
A
S

(5.43)

У првом моменту после преспајања, на пример момент укључења вентила V 4
и укључења вентила V 1 , сл. 5.8.б, струја i A подржана EMS самоиндукције те фазе
задржава свој претходни смер и тече кроз вентиле V 1 , V 5 и фазу C .
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Реактивна струја фазе A постаје део струје фазе C а из извора узима струју
умањену за вредност ове реактивне струје. Ако је при томе реактивна струја
преспојене фазе A (струја i A ) већа од струје фазе C (струја iC ), онда у моменту
комутације струја извора напајања мења знак. Ако се инвертор напаја из исправљача,
на његов улаз се постави кондензатор C0 , који прима реактивну енергију
оптерећења и смањује могуће пренапоне. Струја у извору напајања не мења смер ако
је испуњен услов:

i A v  0  iC v  0

(5.44)

који одговара границама оптерећења 0,53  cos  load  1,0 .
За вредности параметара оптерећења који одговарају релацији (5.44),
реактивна струја оптерећења се у потпуности затвара по контури која обухвата фазе.
Када је 0  cos  load  0,53 струја извора напајања мења смер и при том само део
реактивне струје преспојене фазе се грана у другу фазу, а остали део пролази кроз
извор напајања.
Вредност струје кроз кондензатор капацитивности C 0 прикљученог на улаз
инвертора може да се добије из претходних формула, сагласно релацији (5.33) и
заменом уместо iload t  вредности i A t  :

ic t   C 0

V
du c
 iload t   d
Rload
dt

V
ic t   i A t   d
Rload


2e  Rl t / Ll 

1 
 1  e  RlT / 2 Ll  



(5.45)

 Rl t / Ll



1  2e
 1  e  RlT / 2 Ll  



Максимална вредност струје кроз радне вентиле за 0,53  cos  load  1,0 је:









(5.46)









(5.47)

Im 

Vd
2  a  1  a 2 / 1  a 3
3Rload

Im 

Vd
1  a  1  a 2 / 1  a 3
3Rload

а зa 0  cos  load  0,53 je:

Линијска струја мења знак у тачки  , сл. 5.9.б,ц. За cos  load  0,53 je













 1 / k  ln 2  a  a 2 / 1  a 3 а за cos  load  0,53 је   1 / k  ln 1  2a  a 2 / 1  a 3 .

Расподела струја између активних вентила и инверзних диода зависи од
величине cos  load . Струја кроз инверзне диоде тече у интервалу   v   а кроз
активне вентиле у интервалу   v   . Интеграцијом струја у одговарајућим
интервалима могуће је добити I Vsr , I V , I sr .d , I d за различите вредности cos  load .
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Спрега у троугао (сл. 5.8.б пуна линија). Ефективна вредност напона на
оптерећењу је:
V ph  Vline 

2
Vd
3

(5.48)

Тренутна вредност фазних струја је:
V 
2 
1  a kv 

e  за  0  v 
iab v   d 1 

3
3 
Rload  1  a



iab v  

Vd
Rload

 1  a 2 kv 

 2


 1  a 3 e  за  3  v   



Фазне струје ica t  и ibc t  одређене су углом v 

2
3

(5.49)
(5.50)

а линијске струје

1
i A v   i A v  .
3
Оптерећења трофазних инвертора су, по правилу, асинхроне машине. За
анализу степена погоршања његових карактеристика при напајању несинусоидалним
напонима испитивана функција се развија у хармонијски низ и одређује утицај
сваког хармоника посебно [71,90]. Анализе показују, да се при напајању асинхроних
машина напоном без хармоника множених мултиплом 3, радне карактеристике
мењају незнатно. Ако је инвертор отворен у току   1200 на трофазном мостном
инвертору су истовремено отворена само два радна вентила, сл. 5.9.а. Могућe су
шест различите комбинације стања отварања и блокаде тиристора.
Анализа шема, сл. 5.9.ц,д показује да ће при споју омског оптерећења у
звезду, сл. 5.9.ц ако је једна фаза искључена а друге две спојене редно, фазни напон
имати правоугаони облик Vd / 2 а   180 0 .

оптерећења спрегнутих у троугао и звезду одговарају релацији:

У споју омског оптерећења у троугао, сл. 5.9.д свака фаза је прикључена на
напон Vd и Vd / 2 , пошто се на једну фазу укључују остале две (те две су спојене
паралелно). Фазни напон има двостепени облик, као за   180 0 и за спрегу
оптерећења у звезду.
У случају рада инвертора и асинхроне машине (омско индуктивног
оптерећења) облик фазног напона се мења зависно од карактера оптерећења. При
споју у звезду струја iC , подржана EMS индукције, наставља да тече у истом смеру
све до укључења вентила V 5 , а затвара се кроз инверзну диоду V ' 2 и фазу C
укључује паралелно са фазом B , сл. 5.9.е. Ако се енергија, конвертована у
индуктивности фазе оптерећења потроши за време t1  T / 6 , онда после тога струја
спада на нулу у друге две фазе, сл. 5.9.ц. Променом параметара оптерећења мења се
облик напона. Временски дијаграм представљен је на сл. 5.9.б.
Ако је cos  load и 0 ,53  cos  H  1 , остварен је услов t1  T / 6 . За
cos  load  0,53 облик фазног напона је исти као код стања трајно укључених
активних вентила са углом   180 0 . Струје по фазама оптерећења у том случају
одговарају изразима из релација (5.36)-(5.38). Ако се за   120 0 време проласка
струје кроз инверзне диоде означи са t , ефективна вредност фазног напона је:
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V ph 

 
 
Vd , Vline 
Vd
6
2

(5.51)

Промеена времен
на протицањ
ња струје кроз
к
инверрзну диоду доводи до
о промене
0
ијског напоона док се при
п   180 ови нап
пони не мењ
њају.
фаззног и лини
При раду
р
трофазног инверртора са ассинхроним
м мотором (омско ин
ндуктивно
0
опттерећење) и   180 облик наапона и зам
менска шема у интеррвалима ко
омутације
(ин
нермитиран
ном) не заависи од фактора
ф
снааге оптерећћења, али у случају   120 0
обллик напонаа зависи од
д фактора снаге
с
и за 0 ,53  cos  load  1,0 заменска шема
ш
мења
свооју структууру, сл. 5.100 са ц у д.

Слика 5.110. a) дијагграм рада вентила,
в
б)) временскии дијаграм струја и напона
н
тррофазног инвертора
и
п   1200 0 , ц-е) екввивалентнее шеме за
при
различите спрегее отворени
их и затворрених вентиила
У спојју инвертоора и синххроног моттора у звеззду (симеттрично расспоређено
омско капаци
итивно опттерећење), за   180 0 независсно од велличине опттерећења,
ш
инверттора прикаазана је на
увеек су отворрена три акктивна венттила. Еквиввалентна шема
сл. 5.11.а, а облик
о
фазноог напона је
ј такав, даа као и за омско
о
индууктивно опттерећење,
сл. 5.9.б,ц не зависи од параметара
п
а Rload и C .
и
в
времена
0  t  T / 6 су:
с
Тренуттне вредноости фазнихх струја у интервалу
Vd
2b
(5.52)
iA 
e t
2
3Rload 1  b  b
iB  

Vd
1 b
e t
3Rload 1  b  b 2

(5.53)

iC  

Vd
1  2b
e t
2
3Rload 1  b  b

(5.54)
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гдее је:



1

RH C

, be





1
3 Rload C

.

Слика 5.11. Еквиваалентне шееме трофаззног инверт
тора
при раду
р
са омсско капацитивним опптерећењем
м
За   120 0 и Rload C  1,,51 шема инвертора је иста ккао за   180 0 , сл.
5.11.а, али је уместо V 5 отворенаа диода V ' 5 . Струја је
ј одређенаа релацијам
ма (5.52)(5.554). Обликк фазног наапона мењаа се при промени вред
дности Rload C . За   120 0 и

RH C  1,51 еквивалент
е
тна шема инвертора
и
приказана
п
је на сл. 5.111.б где је струја:
с
i A  i B 

Vd
e t , iC  0
Rload 1  b 

(5.55)

Облиц
ци струје оптерећењ
о
а при   180 0 и   120 0 прриказани су
с на сл.
0
0
нтервалу 0  v  180 , на сл. 5.12
2.а и интеррвалу 0  v  120 на сл. 5.12.б
5.12.а,б. У ин
че кроз раадне тиристторе (двоо
операционее) а у интеервалу  600 0  v  0
стрруја протич
крооз инверзнее диоде.

Сли
ика 5.12. Об
блик струјее на оптеррећењу при::
а)   1800 0 и   1220 0 , б)  load  0
нвертору (спој три монофазна
м
инвертораа који имаа широку
У трофазном ин
при
имену), сл.. 5.13 венти
или су упррављани угглом од 1200 0 . Активн
на и привидна снага
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нвертора каао и средњаа вредност струје изввора напајаања су три пута веће
троофазног ин
негго код моонофазног инвертораа. Секундарни крајееви трансформатораа оваквог
инввертора спајају се у звезду,
з
а крроз спој у троугао
т
моггу да теку уутростручеене струје
харрмоника, што
ш доводи
и до повећаања снаге трансформ
т
матора и доопунских гу
убитака у
нам
мотајима. Оптерећењ
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д буде сп
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ли преко
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б тог тран
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3.
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5.2.3. Резултати симулације
За симулацију и верификацију предложеног модела користи се поступак
познат у литератури [75,101]. Панел са шемом за симулацију у циљу верификације
математичког модела је представљен на сл. 5.14. У шеми трофазни инвертор ради са
фреквенцијом 2000 Hz и фреквенцијом модулације 50 Hz [102].
Тестиране вредности фактора снаге 2-полног асинхроног мотора су:
cos   0 ,53;0 ,8;1 ,   спој, 400 V
Опис блокова: Блок универзалног моста је имплементиран у универзални
трофазни претварач снаге и обухвата 6 прекидача снаге повезаних у мост. Тип
прекидача снаге и структура претварача бирају се из пакета Dialog box.
Сложени IGBT -Диодни мост: Dialog Box и параметри канала конфигурације.
Група ABC као улазни изводи спајају A , B и C фазе моста на улазне канале један,
два и три блока универзалног моста.
DC +and/i-терминали (изводи) су спојени на излазе један и два. Скуп ABC
излазних извода повезује A , B и C фазе моста на излазне канале један, два и три
блока универзалног моста.

Исправљач: Број мостова: 3, Пригушна отпорност Rs  100  ,Пригушна
капацитивност C s  0 ,1  10e  06 F .
Ако се постави да је параметар отпорности Rs  inf   елиминисано је
пригушење из модела.
Ако се постави да је параметар капацитивности C s  0 елиминисано је
пригушење из модела или C s  inf   добија се активно пригушење.
Уређај енергетске електронике: Изабере се тип уређаја енергетске
електронике који ће се користити у мосту.
Унутрашња отпорност изабраног уређаја (у омима), Ron  1  e  03  .
Унутрашња индуктивност, у хенрима Lon  0 H за диоде, тиристоре, или
MOSFET уређаје.
Време опадања и крај сигнала у секундама [ T f у s Tt у s ].
Време

опадања

сигнала

T f  1  10e  06 s

Tt  2  10e  06 s за GTO или IGBT уређаје.
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и

време

краја

сигнала

Мерења. Изабрани уређаји за мерење напона повезују се са 6 извода
енергетске електронике. Изабрани уређаји за мерење струје, мере струје које теку
кроз 6 уређаја енергетске електронике. Ако су пригушни уређаји дефинисани,
мерења струје су иста за све појединачне струје које теку кроз уређаје енергетске
електронике. Селекцијом напона U AB , U BC , U CA , U DC мере се напони на напонским
изводима ( AC и DC ) блока универзалног моста.
Селекција свих напона и струја за мерење: сви напони и струје су дефинисани
у блоку универзалног моста.
Стављањем блока Multimeter у модел визуелно се представљају мерења у
току симулације. У приступачним мерењима листа пакета блока мерења препознаје
се према ознаци у следећем блоку-именику:
‐ (мерење) (ознака),
‐ напонски уређај U sw1 , U sw2 , U sw3 , U sw4 , U sw5 , U sw6 ,
‐
‐

струјна грана I sw1 , I sw 2 , I sw3 , I sw 4 , I sw5 , I sw6 , струјна грана (*у
електричном колу),
напонски изводи U ab , U bc , U ca , U dc , напонски изводи (*крајеви).

Симулација. После прелазног периода од приближно 70 ms , систем постиже
стационарно стање. Снимају се таласни облици DC споја, излаза инвертора и петљи
у Scope1, сл. 5.14. Хармоници генерисани у инвертoру око реда 2 kHz филтрирају се
на LC филтру. Очекивана амплитуда напона на оптерећењу је 537 V (380 V
ефективне вредности). У стационарном режиму просечна вредност индекса
модулације је m  0,77 , док је средња вредност DC напона 780 V .
Основну компоненту напона (50 Hz ) ствара инвертор комутацијом, дакле
Vab  780V  0,641  0,80  382 V . Посматране диодне струје на траси 1 Scope2,
показују комутацију из диоде 1 у диоду 3. Дакле, у траси 2 су приказане струје у
прекидачу 1 и 2 IGBT /диодног моста (виши и нижи прекидач укључују фазу A ). Те
две струје су комплементарне; позитивна струја показује да струја тече кроз IGBT ,
док негативна струја показује да струја тече кроз антипанелну диоду.
Табела 5.1. Подаци о нисконапонским трофазним затвореним моторима са
кавезним ротором, www.sever.co.rs
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Слика 5.14. Шема модела за симулацију рада асинхроног мотора снага
напајаног из PWM инвертора (параметри активних и пасивних
елемента за симулацију уписани су поред елемената шеме)

У адаптираном пакету MATLAB програма за симулацију psbbridges.mdl demo
променом фактора снаге и називне снаге оптерећења изведена је верификација
модела транзијентног стања у кога су имплементирани поменути параметри склопа
код задатог система напона напајања који долази из електричне мреже.
За одређивање таласних облика исправљеног напона:
‐ на диодама Vdc ,
‐

на IGBT делу инвертора Vab ,

‐

на оптерећењу (асинхроном мотору) Vload ,

‐

на струјама диоде и IGBT дела у инвертору,

послужио је програм MATLAB, односно део пакета psbbridges.mdl.
Сви таласни облици приказани су на сл. 5.15 до сл. 5.23. У свим примерима
симулације асинхрони мотор је имао лимитирану снагу инвертора P  50 kW која је
била довољна за тестирање с’ обзиром на то да је највећа снага мотора била Pasinhrone
mašine=37,5 kW <Pinverter=50 kW . Облици временских зависности тј. дијаграми напона и
струја показују да постоји знатан утицај снага и фактора снага асинхроног мотора на
рад инвертора.
На овај начин потврђена је исправност изведене релације (5.44) за вредности
струја у границама фактора снага асинхроних мотора 0,53  cos   1,0 . Такође је
потврђена и исправност и применљивост свих изведених релација од (5.45) до
релације (5.51) које су по облику веома једноставне.
Метод који се ослања на постављеним диференцијалним једначинама и
унетим граничним условима за сваки временски интервал рада одговара
истраживањима везаним за анализу прелазних стања у асинхроним машинама којима
се у напајању додају коректори напона. За познати облик фазног напона у колу,
примењена је инверзна Лапласова трансформација.
Кроз дијаграме на сл. 5.15 до сл. 5.23 је верификован нови поступак заснован
на добијеном алгоритму израчунавања прелазног процеса асинхроне машине.
Промена времена протицања струје кроз инверзну диоду доводи до промене фазног
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и линијског напона. Фазни и линијски напони се не мењају само ако је   180 0 . Као
што можемо видети, уколико трофазни инвертор напаја асинхрони мотор (омскоиндуктивно оптерећење) и ако је   180 0 , облик напона и заменска шема у
интервалима комутације не зависе од фактора снаге оптерећења. Међутим, ако је
  120 0 облик напона зависи од фактора снаге и за 0,53  cos   1,0 , јер заменска
шема приказана на сл. 5.9.ц,д мења своју структуру. На овај начин је верификован и
математички модел прелазних стања трофазног мостног конвертора чије је активноиндуктивно оптерећење асинхрона машина и анализирани су различити услови рада
асинхроне машине у којима су мењани параметри оптерећења тј. фактор снаге са
вредностима 0,53; 0,8 и 1.
Резултати остварени у поступку симулације показају да је могуће реализовати
идеју да се асинхрони мотор представи као активно индуктивно оптерећење у
математичком моделу система трофазни мостни инвертор-трофазни асинхрони
мотор.
За верификацију је коришћен у литератури познат део пакета The
psbbridges.mdl demo који илуструје примену двојног Блока Универзалног Моста у
AC  DC  AC конвертору који обухвата исправљач за напајање IGBT инвертора
преко DC линка (споја). PWM конвертор даје трофазни синусоидални систем
напона и променљиве фреквенције за напајање оптерећења.
За проверу модела тестирани су асинхрони мотори различитих снага и
фактора снага. Понашање инвертора са изабраним параметрима оптерећења и
верификација теоријског модела изведена је за 3 типа 2-полног асинхроног мотора
“Север” Суботица, са спрегом мотора у троугао   D и са факторима снаге
cos   0 ,53;0 ,8;1 .
Мерене су вредности напона једносмерног кола, међуфазни напони, индекси
модулације, струје диоде и IGBT инвертора. Добијени резултати указују на
могућност примене конвертора за корекцију несиметрија и елиминацију хармоника.
Дијаграми напона и струја показују да постоји знатан утицај снага и фактора
снага асинхроног мотора на рад инвертора. На овај начин потврђена је исправност
формула које се односе на електричне величине асинхроног мотора и инвертора, а
узимају у обзир ограничења у вези са факторима снага асинхроних мотора.
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а) дијаграм напона

б) струје диоде
Слика 5.15. Асинхрона машина снаге P  4 kW
и фактора снаге cos   0,53
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а) дијаграм напона

б) струје диоде
Слика 5.16. Асинхрона машина снаге P  4 kW
и фактора снаге cos   0,8
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а) дијаграм напона

б) струје диоде
Слика 5.17. Асинхрона машина снаге P  4 kW
и фактора снаге cos   1
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а) дијаграм напона

б) струје диоде
Слика 5.18. Асинхрона машина снаге P  15 kW
и фактора снаге cos   0,53
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а) дијаграм напона

б) струје диоде
Слика 5.19. Асинхрона машина снаге P  15 kW
и фактора снаге cos   0,8
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а) дијаграм напона

б) струје диоде
Слика 5.20. Асинхрона машина снаге P  15 kW
и фактора снаге cos   1
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а) дијаграм напона

б) струје диоде
Слика 5.21. Асинхрона машина снаге P  37 kW
и фактора снаге cos   0,53
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а) дијаграм напона

б) струје диоде
Слика 5.22. Асинхрона машина снаге P  37 kW
и фактора снаге cos   0,8
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а) дијаграм напона

б) струје диоде
Слика 5.23. Асинхрона машина снаге P  37 kW
и фактора снаге cos   1
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6. ЗАКЉУЧАК

У

докторској дисертацији је примењен компаративни приступ у коме су
упоређивани класични поступци за корекцију несиметрија напона/струја
и редукцију виших хармоника у асинхроној машини уз помоћ филтaра
образованих од елемената са пасивним RLC параметрима и нови методи развијени
из формираних алгоритама који садрже математичке моделе са имплементираним
параметрима активних и хибридних филтaра.
Резонантни филтaр-коректор несиметрије или филтaр хармоника је састављен
из редно везаних пасивних елемената (углавном индуктивности, капацитивности)
или активних елемената, чије су вредности тако изабране да је при фреквенцији
филтрираног хармоника испуњен услов  v 2 LC  1 . За дати хармоник, филтaр
представља кратак спој и напон овог хармоника у тачки укључења филтра једнак је
нули. Ефекат филтрације може бити добијен при различитим односима
индуктивности и капацитивности што је приказано у глави два и четири.
На рад филтaра виших хармоника имају утицај и други фактори. У процесу
експлоатације машина параметри филтра се могу променити, а резултат тога је
промена његове резонантне фреквенције. Ово се догађа, на пример и због промене
капацитивности кондензатора под дејством температуре. Да би се у овим условима
обезбедило сигурно филтрирање, неопходно је да се оствари аутоматско подешавање
параметара филтра. Пасивни филтри виших хармоника знатно повећавају цену
претварача и постижу и 1520% пуне цене асинхроне машине.
Физичка суштина реактивне снаге и снаге деформације односе се на процес
размене енергије између елемената система претварач-филтaр виших хармоникаизвор напајања. У електричним колима чији је рад описан синусоидалним
величинама, појам о реактивној енергији повезан је са разменом енергије која се
може акумулирати у електричним или магнетним пољима. У електричним колима
наизменичне струје овакви елементи су: индуктивности и капацитивности.
Код преноса једносмерном струјом, енергетски процеси имају сложенији
карактер. Реактивна снага и снага деформације могу бити измерени само на улазу у
претварач јер је реч о реактивној снази одређеној само првим хармоником. У исто
време, у воду једносмерне струје реактивне снаге нема пошто су и јачина магнетног
и електричног поља на воду константне вредности. То значи да кроз вод тече само
активна снага. Реактивна снага и снага деформације, повезани су само са радом
претварача. У претварачу нема елемената који би били способни да акумулирају
енергију у медијуму својих поља, вентили су, у суштини, кључеви, који овакву
способност немају. Зато се питања енергетских токова кроз претварач посебно
разматрају.
- 103 -

Филтри виших хармоника укључени су на сабирнице које претварач повезује
са мрежом. Прва претпоставка је да је на сабирнице укључен идеални филтaр, који у
потпуности апсорбује све хармонике. На тај начин претварачу треба само први
хармоник из мреже. Струја једне фазе мреже обухвата струју претварача и збир
струја виших хармоника које апсорбује филтaр. У наставку је анализирана
енергетска равнотежа система: мрежа-претварачи-филтaр у одвојеним временским
интервалима и продужецима интервала понављања.
Приликом анализе енергетских процеса у реалним претварачима узете су у
обзир отпорности контуре комутације. Угао комутације доводи до промене облика
струје фазе и допунског фазног става струје првог хармоника према мрежном
напону. Као резултат реактивна снага која је потребна претварачу се повећава.
Карактер процеса се при томе усложњава.
Из математичког модела УКН, у глави три добијени су изрази који приказују
опште аналитичке услове за тестирање УКН при напајању трофазне електричне
машине из несиметричних система трофазних напона. Разматран је модел коректора
са три улаза и три излаза укључен на трофазни тропроводни систем (без нултог
проводника) између електричне машине и несиметричног трофазног извора
електричне енергије.
Параметри претварачког УКН изабрани су по следећим критеријумима:
‐ да вредности адмитанси одговарају адмитансама које зависе од
параметара електричних машина и параметара улазног напона из система
напајања,
‐ да вредности адмитанси зависе само од параметара електричних машина,
‐ да вредности параметара адмитанси зависе само од параметара улазног
напона.
Резултати теоријске анализе функционалних могућности у приказаним
примерима и шемама показују да ове шеме могу да обезбеде услове побољшања
симетрије при напајању машина чак и у условима када трофазна електрична
асинхрона машина пређе из трофазног у монофазни систем напајања из мреже.
Показано је да је то теоријски могуће.
У једном примеру је показано да се параметри УКН могу изабрати само по
једном критеријуму тј. у односу на параметре адмитанси електричних машина. Овде
су испитиване могућности смањења несиметрије фазних напона помоћу паралелно
прикључених елемената у облику адмитанси између одређених напојних тачака
испред машине. Размотрен је екстремни могући пример када се због нестанка напона
у два фазна проводника у тропроводном систему трофазна асинхрона машина
практично напаја монофазно. Теоријски су показане четири могућности постизања
корекција несиметрије и у том екстремном случају према одговарајућим изразима
који одговарају еквивалентним шемама.
У мрежи са 4 проводника L1 , L2 , L3 , 0 показано је да неуједначеност напона
знатно превазилази несиметрију напона при чему су основни фактори који утичу на
померање неутралне тачке напона и појаву допунских губитака одговарајуће
импедансе и струја нултог редоследа. Померање неутралне тачке, може изазвати
напонске несиметрије до 4% и смањити век трајања асинхроне машине за два пута.
Уколико се напонска несиметрија коригује повећањем нивоа вредности напона
директног редоследа за 4%, расположива снага асинхроне машине се смањи за
5060% па у предлогу остаје једина могућност: да се искористе филтарска својства
асинхроне машине и ограниче вредности напона инверзног редоследа у мрежи на
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1%. При анализи губитака снаге и и њиховог утицаја на смањење века коришћења
асинхроне машине прва претпоставка у анализи рада асинхроне машине уз
присуство несиметрија је да је систем напона у мрежи симетричан систем директног
редоследа. Друга претпоставка која олакшава просто излагање поступка је да су
несиметрије напона и струја виших хармоника занемариво мале вредности тј. да се у
општем случају може разматрати само утицај основног хармоника на несиметрије и
неуједначености.
По релацијама (4.26 и 4.27), у глави четири, за подешавање тачности филтра
потребна су два елемента а одговарајућа подешеност филтра је могућа само у
случају ако добијена одступања од назначених вредности нису присутна у више од
два од четири независна параметра филтра. Из добијених дијаграма у тестовима, на
сл. 4.15, 4.16, 4.18 и 4.20 види се да основни хармоник струје при мерењу импедансе
прати основни хармоник напона. Дијаграми на сл. 4.15.а и 4.15.б потврђују да
вредности модула и аргумента зависе од хармоника и да је то потребно узети у обзир
при пројектовању филтара кроз конструктивну корекцију вредности параметара
елемената које су дате у таб. 4.1.
Пројектовање и конструисање уређаја за побољшање симетрије напона у
електричним мрежама је значајни чинилац повећања квалитета електричне енергије
али се у остварењу симетрије напона није пуно одмакло јер у области синтезе
уређаја и развоја метода пројектовања има још много дилема. За компензовање
попречних несиметрија које су последица укључења пријемника са несиметричним
оптерећењем потребно је на мрежу прикључити допунске елементе. Пошто општи
метод за синтезу уређаја не постоји у глави четири су представљени неки од
поступака који би олакшали препознавање могућих шема погодних за остварење
симетрије. То су графоаналитички методи, методи матричног и тензорског рачуна
који омогућавају да се анализира уређај са конфигурацијом произвољног степена
сложености.
Један од значајнијих показатеља квалитета енергије је и степен несиметрије
напона. Испитивањем је показано да су у електричним мрежама фазни напони у
суштини несиметрични а да одступања напона знатно превазилазе вредности
(1015)% номиналног напона. Повећање пресека проводника и увећање снага
трансформатора који снижавају напоне не доводе до жељених резултата и нису
економски оправдани. Анализом је показано да и кад би пресек нултог проводника
био бесконачно велика вредност, то не би имало утицаја на смањење несиметрије
напона и губитака снаге.
Примена побољшаног комбинованог-тополошког метода, који предлаже
аутор је ефикасна у случају познатог типа коришћених елемената кад геометријска
структура има познат карактер и ограничени број тополошких варијанти.
Једноставна структура уређаја има три улаза а њен граф обично представља троугао
иако се могу користити и знатно сложенији уређаји за остварење симетрије напона
са веома специфичним тополошким својствима елемената. У докторској дисертацији
је показано да је пројектовање филтра који се састоји од два или три пасивна и/или
активна филтра компликовано и да је боље применити хибридни филтар.
У глави пет је приказан математички модел (алгоритам) за одређивање стања
асинхроне машине као и поступак симулације мерења појединих вредности у
програму MATLAB. На излазним листама приказана је шема мерног система и
резултати примене симулације. На тај начин се мерни систем постепено развија и
усавршава као комбинација информација и резултата претходних корака у
моделовању са новим елементима значајним за развој дијагностичког система када
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се асинхрона машина напаја помоћу PWM инвертора. За симулацију математичког
модела асинхроне машине коришћен је систем аутоматског математичког прорачуна,
MATLAB Simulink, Power System model, сл. 5.4. Понашање трофазне асинхроне
машине, као оптерећења у динамичком режиму рада проверено је при залету
трофазног асинхроног мотора, номиналне снаге 3 kW напајаног из инвертора који
даје правоугаони облик напона. Код залета мотора напајаног из инверторског
претварача карактеристично је да се спектар хармоника струје мотора мења
континуално у току целог интервала залета. Кoришћен је модел трофазног
асинхроног мотора: 3,6 kW “Север” Суботица, ЈУС ИСО 9001 (извор:
www.sever.co.rs), Број обртаја n  1410 min 1 , Механичка заштита IP54 , Напон 230
V , Фреквенција f  50 Hz .
У циљу представљања резултата тестирања развијен је и модел за симулацију
трофазног активног филтра са референтном струјом са динамичким моделом
трофазне асинхроне машине. Симулирано је напајање асинхроне машине са
правоугаоним обликом хармоника напона и креиране су одрживе електричне и
механичке временски променљиве величине: струја статора и ротора, брзина
обртања и електромагнетски момент.
Симулација и анализа временских облика-дијаграма напона, струја статора и
ротора, брзина обртања и момента сигурно не ствара комплетну спектралну слику
јер изостаје симулација просторних хармоника магнетног поља дуж обима статора.
У симулацији залета мотора напајаног из инверторског претварача спектар
хармоника струје мотора (ротора/статора) у току интервала залета од {0 – 0,1} мењао
се континуално и стекао се утисак да су оне неосетљиве на хармонике тј. да машина
не детектује хармонике на улазу машине. Међутим, дијагностика заснована само на
разматрању расподеле у временском домену ствара почетне услове за корекцију
несиметрија и виших хармоника. Паралелни активни УКН хармоника детектују
нежељене компоненте струје произведене у нелинеарном оптерећењу као што је
асинхрона машина и да у систем, у тачки где је УКН, ињектује (утисне) сличну
струју (облик струје).
Резултати симулације, према стандардној процедури показују да аналитички
метод има довољну тачност и да се добијени изрази могу користити за израчунавање
једносмерне компоненте и пулсирајући хармоници преко параметра несиметрије  .
У литератури је и до сада доста пажње поклоњено раду исправљача којима се
управља у несиметричним режимима. Међутим, преглед референци из ове
проблематике указује да се разматра само амплитудна несиметрија и то углавном
само једне фазе, а не узимају се у обзир промене угла проводности  . При
несиметричном напајању, несиметрије су оцењиване по приближним формулама
које су ослоњене на великим вредностима а анализе су углавном усмерене на
једносмерне компоненте. Изведене формуле у овом делу се односе на широк спектар
карактеристика несиметрија и хармоника и могу се сматрати напреднијим
(савршенијим јер скоро сви појавни облици несиметрија који утичу на рад
оптерећења су анализирани) што је показано на изабраним примерима симулације за
конкретне вредности угла управљања и коефицијената несиметрије.
Софтверски пакет The psbbridges.mdl demo илуструје примену двојног Блока
Универзалног Моста у AC  DC  AC конвертору који обухвата исправљач за
напајање IGBT инвертора преко DC линка (споја). PWM инвертор производи
трофазни синусоидални систем променљивог напона и променљиве фреквенције за
напајање оптерећења.
Предности MATLAB-a су велики број могућих симулација, а резултати тих
симулација, облици и карактеристичне вредности добијених таласних дијаграма
једносмерних и наизменичних величина и индекса модулације верификују
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предложени метод за анализу стационарних електромагнетских процеса у инвертору
који напаја асинхрону машину. Добијени резултати указују на могућност да се
поступак примени за корекцију несиметрија и елиминацију хармоника.
Сва истраживања која су претходила овој коначној верзији докторске
дисертације представљена су научној и стручној јавности од стране аутора докторске
дисертације и публикована су у 3 рада у часописима на SCI листи (Thomson Reuters
SCI list), као и у стручним међународним часописима.
Први корак будућих истраживања у овој области је анализа инверзних
утицаја статичких претварача и негативне последице које се огледају у сметњама у
раду и кваровима на пријемницима који су прикључени на исту мрежу паралелно са
статичким претварачима.
Други корак је детаљна анализа настанка изобличења напона мреже, виших
хармоника струје и детаљна анализа узрока погоршања фактора снаге.
Последњи у низу корака је поштовање донетих IEC стандарда и израда
националних препорука за избор адекватних решења и принципи димензионисања
опреме у зависности од препорука и прописа који дефинишу дозвољене нивое
вредности сметњи.
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Abstract—The stochastic character of asymmetrical loads
in power networks emerged due to non-simultaneous
activation of phases of various single-phase and polyphase receivers, nonlinear characteristics of transformers
and other reasons have caused the occurrence of currents
and voltages of zero sequence. These electrical quantities
with currents and voltages of direct sequence in a
negative sense affect the asymmetry of phase voltages in
networks on places where loads are connected. In this
paper, the presented load is induction machine with coil
connection in star connected to generic distribution
system TN. We analyze the possibilities of simple CL
structures of filter in the role of the device for correction
of asymmetries to a network, which can be entered by
zero sequence current occurred for some reason in
induction machine (mostly non-simultaneous switching
of phase coils of induction machine).
Index Terms—Mathematical model, induction machine,
correction, asymmetry, parameters, passive elements.

I. INTRODUCTION
Examinations show that in electric networks, phase
voltages are essentially asymmetrical and voltage
deviations significantly exceed the values of rated voltage
±(10-15)%. The matrix method, grapho-analytical
method and method of tensor calculus can be used for
analysis and obtaining of parameters of the device for
correction of asymmetries of phase voltages with
configuration of arbitrary complexity [1]. When
considering the operation of the device for correction of
possible asymmetries in three-phase systems we start
from the condition [2,3]:
Copyright © 2017 MECS

i
0
, I 0.inj .   I em
.
I i .inj .   I em

(1)

Where I i .inj . is a new injected component of inverse
sequence current that somehow is produced by the device
i
for correction of asymmetry, I em
is a component of
inverse sequence current occurred because of
asymmetrical load (here, it is induction machine), I 0.inj .
is a new injected (added) component of zero sequence
current that somehow creates the device for correction of
0
asymmetries, I em
is a component of zero sequence
current occurred because of asymmetrical load (here, it is
induction machine).
In the paper generally is considered the distribution of
zero sequence current and one of the measures for
reduction of currents and voltages distortions that it
produces, is the reduction of zero sequence impedances
of the transformer (on the side of the network L1 A ,
L2B  , L3C  and Y 0 z transformer coupling instead,
for example, Yy0 ).
In the world today active filters are generally used for
the correction of asymmetries [1,4,5,6]. However,
although the correction of asymmetries on load are
achieved, the network impedances retain the high values
and when zero sequence current is passing through, they
have a great impact on the distortion of voltage
symmetries in the nodes of power networks [7]. This is
the main reason why in the continuation of the paper we
made an effort to determine possible scheme and
parameters of passive elements in the scheme switched in
parallel with load [1,4]. With them the redistribution of
zero sequence currents is achieved and the improvement
of the phase voltages symmetry is improved. One of the
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advantages of the scheme is that the change is not
required, i.e. the regulation of parameters of capacitance
C and inductance L of passive elements [8,9].
The paper is organized as follows: in Section 2 a
scheme of the device for correction of asymmetries and
the operation of the device in the regime where induction
machine presents symmetrical and asymmetrical load are
given. Matrix equations of m-phase device are presented
in Section 3, where the emphasis is placed on two
systems and calculation of symmetric components of
currents in them. The expanded form of matrix equations
in matrix procedure is given in Section 4. The simulation
results on obtained theoretical model based on matrix
equations is derived in Section 5. Finally, in Section 6 are
presented some concluding observations.

II. REALIZATION OF METHODS FOR CORRECTION OF
PHASE VOLTAGES – WEAKENING OF THE IMPACT OF
ASYMMETRIES IN THE ELECTRICAL NETWORKS
For the illustration of the procedure the scheme of TNC feeding system that has one directly grounded point,
was used, Fig. 1.

Fig.1. Generalized TN-C feeding system.

The distributions of direct, inverse and zero sequence
currents in the network are determined by the matrix

11

method on selected load (induction machine) and through
the selection of parameters of passive filter of reactive
type C and L the possibility of correction of
asymmetries of phase currents (voltages) is shown.
Previously we discussed the role of neutral conductor in
distributive TN system, Fig. 1, composed of electrical
energy source ( L1  A , L2  B , L3  C ) and
admittances of lines Yl  Yline and admittance Y0 of
neutral conductor N .
The asymmetry of electrical values of a network is
conditioned by non-simultaneous switching of all phases
of induction machine in TN-C system, which leads to
occurrence of symmetric components of currents of
inverse I i and zero sequence I 0 , voltage of inverse Vi
and zero sequence V0 and distortions of symmetry of
phase voltages [10,11]. The impedance of the network for
zero sequence currents than remains large enough and has
an impact on the symmetry of phase voltages, Fig. 2
(alternative value of this impedance is in this case a small
value of impedance Y0 ).
The simplest form of devices for correction of
asymmetries that is composed of reactive elements:
capacitor C (with admittance Y1 ) and damper l (with
admittance Y2 ) in simple TN feeding system of induction
machine is presented in Fig. 2. The assumed
asymmetrical load is the induction machine. Admittances
Yl are equal in value with admittances of phase
conductors and admittance Y0 is equal in value to the
admittance of zero conductor. The device for correction is
a passive CL filter composed of three phase capacitors of
connection in star, phase admittance YC  Y1 and
dampers with admittance Yl  Y2 .

Fig.2. Correction of asymmetries in TN-C feeding system, a) TN-C scheme, b) vector diagram.

Below we discuss the operation of the device for
correction of asymmetries in the regime where induction
machine presents symmetrical and asymmetrical load.

Copyright © 2017 MECS

A. Induction machine as symmetrical load
In this case, currents of zero sequence do not exist, and
points O (fictive point that is not presented on vector
diagram and refers to potential of neutral conductor) O1 ,
I.J. Intelligent Systems and Applications, 2017, 5, 10-18
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O2 have equal values of potential and capacitors only
correct power factor in the network.

B. Induction machine as asymmetrical load
If the character of the load of machine is asymmetrical,
the zero sequence currents I l0 flow through the choke,
while the system of phase voltages on capacitors is
asymmetrical:
VA1 ,O2  VA1 ,O1 
VB1 ,O2

(2)

relations (2) and the total value of the required
compensating current is:



I k  I  I   I  VA1 ,O2  VB1 ,O2  VC1 ,O2 Y1
.
Y
I k  VA1 ,O1  VB1 ,O1  VC1 ,O1 Y1  3Il0  1
Y2



(3)

In order to fulfill the requirements for complete
compensation of zero sequence current, the sum of phase
voltages
should
be
equal
to
zero,
i.e,
VA1 ,O2  VB1 ,O2  VC1 ,O2  0 , while compensation
requires total current defined by relation:

I k  3Il0 

In the general case m  3  1 a phase asymmetrical
load may be presented as multi-terminal and connection
between the currents and voltages at the point in the
network where the load is connected in the form of
matrix as:

IA
Y AA
IB
Y
 BA
IC
YCA
I0
Y0 A

Il0
Yl



(6)

Y1
 3I 0 .
Y2

(4)

IA

Y2  3 Y1
.
Y
Y
 3Il0  1  3Il0 1  3I 0  Il0  3I 0
Y2
3Y1

Y AB
Y BB
YCB
Y0 B

Y A0 V A
YB0 V B

.
YC 0 VC
Y00 V0

YAA YAB YAC

(7)

VA

I B  YBA YBB

YCB  VB 

IC

YCC

YCA

YCB

YAa YAb YAc

(5)

 YBa
YCa

Zero sequence currents generated by asymmetrical
load of the machine are not present on the “side of the
network”. The contour through which current flows
includes only the induction machine and device for
correction of asymmetries.
From a mathematical model of the device for
correction of asymmetries at load feeding the expressions
relating to analytical conditions by which we can test
possible constructions of the devices for correction are
obtained. Electric machine, with arbitrary internal
structure of the stator and rotor is included in three-phase
four-conducting system (three phases and zero conductor).

Y AC
Y BC
YCC
Y0C

By adopting the potential (voltage V0 ) of neutral
conductor the base rank of the matrix is reduced by one
(from 4 to 3) and easily is passing to matrices of
symmetrical components of voltages and currents. In
equations that follow, the voltage is then VA  VAO
where point O in the index is reference for the potential
of neutral conductor N .
The electrical connection between the phase values of
currents and voltages is established through the
immittances-admittances matrices. For m  3 phase
system, without zero conductor, m  3 phase structure of
correction device is also required, which means that the
six-terminal matrix must be composed. If matrix of sixterminal is split into coagulation matrices of the third
order, the given values of phase currents and voltages are:
For system I  -the network system from which the
load is fed, is:

From the expression (4) it follows that:

Copyright © 2017 MECS

M-PHASE DEVICE

or in developed matrix form with:

Expressions for unbalance phase currents of I , I 
and I that flow through capacitors may be included in



ADMITTANCES Y

WITH MATRIX OF

I load  Yload  V .

Il0
Yl

I0
 VB1 ,O1  l .
Yl

VC1 ,O2  VC1 ,O1 

III. EQUATION I  Y  V

VC
Va

.

(8)

YBb YBc  Vb
YCb YCc Vc

and for the system II  , where load is connected, is:

Ia
YaA YaB YaC V A Yaa
I b  YbB YbB YbC  V B  Yba
Ic
YcC YcB YcC VC
Yca

Yab Yac Va
Ybb Ybc  Vb .(9)
Ycb Ycc Vc

where
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FC  F 0  aF d  a 2 F i and vice versa

VA
IA
I B , V B is matrix of input currents and voltages (10)
VC
IC
Ia

Va

I b , Vb is matrix of output currents and voltages (11)
Ic
Vc

Possible admittances matrix of correction device is:
Y AA
Y AB
Y
Y  AC
Y Aa
Y Ab
Y Ac

Y BA
Y BB
Y BC
Y Ba
Y Bb
Y Bc

YCA
YCB
YCC
YCa
YCb
YCc

YaA
YaB
YaC
Yaa
Yab
Yac

YbA
YbB
YbC
Yba
Ybb
Ybc

YcA
YcB
YcC
.
Yca
Ycb
Ycc

F0 

1

and complex operator a  e j 2 3 :

1 1
S  1 a2
1 a

1
a  S
a2

1

S
I II
 S

1 1
1
 1 a
3
1 a2

1
a2 .
a

I  S  I

 I a I

2 d

I  aI
0

d

 aI

1

 YII I  U I  S

1

 YI II  U II . (16)

1

 YII II  U II . (17)

U  S  US .

(13)

i

.

(14)

a I

(18)

If equations (16) and (17) are included in equation (18)
for the system I  the following is obtained:

I0 Id Ii
0

 YI I  U I  S

Let in general case asymmetrical voltages represent
linear combination of symmetrical components, ie.:

The relations of phase and symmetrical components in
matrix form are:

S

1

and for the system II  corresponding to the place where
the load is connected behind the potentially switched
correction device, the symmetrical components of the
currents are described by matrix equation:

The transition to the model with symmetrical
component is achieved by application of matrices S ,
S

1
FA  FB  FC  .
3

By replacing equation (14) in the equations (8) and (9)
we obtain:
For the system I  to which corresponds the system of
electric network, from which the load is fed, the
symmetrical components of current are described by
matrix equation:
I IS  S

(12)

13

I IS  S

1

 YI I  S  U IS 

 S

1

S
 YI II  S  U II

.

(19)

2 i

and for the system II  is obtained:

where d , i , 0 are direct, inverse and zero sequence
components.
The values of phase components F (current I A,B ,C or

I a ,b ,c and voltage VA,B ,C or VA,B ,C ) can be determined

S
I II
 S

1

 YII I  S  U IS 

 S

1

 YII II  S  U IIS

.

(20)

from (14) by dividing to coagulation factors,
IV. THE EXPANDED FORM OF MATRIX EQUATIONS IN
MATRIX PROCEDURE

FA  F 0  F d  F i and vice versa

Fd 





Equations (19) and (20) can be written in the expanded
form by using new parameters k , n , m that is p , d , h ,
which can be considered as fictitious-calculation
admittances that simplifies the calculation procedure:

1
F A  aFB  a 2 FC .
3

FB  F 0  a2 F d  aF i and vice versa





1
F i  FA  a 2 FB  aFC .
3

0
d
i
I I0  k1U I0  k2U Id  k3U Ii  k4U II
 k5U II
 k6U II

(15)

0
d
i
I Id  n1U I0  n2U Id  n3U Ii  n4U II
 n5U II
 n6U II

I Ii
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m1U I0

 m2U Id

 m3U Ii

0
 m4U II

d
 m5U II

.(21)

i
 m6U II
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0
0
d
i
I II
 p1U I0  p2U Id  p3U Ii  p4U II
 p5U II
 p6U II
d
I II
i
I II




0
d
i
d1U I0  d 2U Id  d3U Ii  d 4U II
 d5U II
 d6U II
0
d
i
h1U I0  h2U Id  h3U Ii  h4U II
 h5U II
 h6U II

.(22)

Y

A

 a 2YB  aYC
3



When the correction device switches on, the zero

The most important issue in the analysis is
determination of the impact of the device for correction
of asymmetries on the line current in the feeding system
(the impact on the network [12,13]).
If the device for correction of asymmetries does not
exist, the matrices of input and output currents are equal:
IA
Ia
I B  Ib .
IC
Ic

I 0  I A0  V AO 

sequence currents are equal to zero I 0  I A0  0 and
direct and inverse sequence currents are:



1
I d  I d A  VAO 
Y j  3Y2 


3
 j  A,B ,C
.
1
I i  I iA  VAO YA  aYB  a 2YC
3







(26)

(23)

and currents of direct, inverse and zero sequence of phase
 A can be calculated from the system of matrix
equations (14) and (15) that come to following
expressions:



Y 0
Y j   YAYB  YBYC  YAYC


j  A,B ,C 
1
I d  I Ad  V AO  
3
Yj  Y 0

From the expressions (25) and (26) it is clear that
adding the device for correction of asymmetries does not
affect the value of inverse sequence current. Connection
of the device for correction of asymmetries slightly
affects
the
direct
sequence
currents,
since
Y2  Yinduc tan ce  B as inductive susceptance is much
smaller than values YA , YB , YC of phase admittances of
load (in this case of electrical machine).





j  A,B ,C

I i  I iA 





1 Y 0 YA  aYB  a 2YC  a 2YAYB  YBYC  aYCYB . (24)
 VAO 
3
Yi  Y 0
j  A,B ,C

I 0  I A0  VAO

1 Y 0 YA  YB  YC 

3
Yj  Y 0



j  A,B ,C

where YA , YB , YC are phase admittances of load (in this
case it is electrical machine), Y0 zero is sequence
admittance.
Assuming that Y0  YA ,YB ,YC  relations (24) can be
simplified:



I 
d

I Ad

I i  I iA  V AO 

 VAO 

Y
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A

Yj
j  A,B ,C
3



 aYB  a 2YC
.
3

(25)

V. SIMULATION AND VERIFICATION OF THE MODEL
Simulations on previously obtained theoretical model
based on matrix equations are performed on a model with
the elements from the library in the MATLAB program
(Simulink-Power System, psb3phasesignalseq) [14].
Values of parameters of the elements are presented on Fig.
3.
The increase of power factor in the electric network
with the different load characteristics is a very important
segment in the design and exploitation of the networks
system.
Positive results of reactive power compensation using
the capacitors are well known in the literature and there is
no need to emphasize them.
Methods for design of the device which will correct the
power factor is not sufficiently accurate, and in the
standards there are no concrete rules for evaluating the
capacitance of the capacitors.
The increasing use of the power electronic devices in
the power system networks is different, often non- linear;
the character of the load complicates possible method of
problem solving.
The value of capacitance for power factor correction in
the network when induction machine parameters are nonlinear, significantly determines the harmonic spectrum of
the current.
For determination of the capacitor capacitance in the
general distribution system (network) with industrial
frequency containing non-linear load of arbitrary reactive
(LC) characteristic the model on Fig. 4,5 are given.
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Fig.3. The values of the parameters of the elements incorporated in schemes in Fig. 4 and 5.

The simulation of the processes is presented on the
selected model of the induction machine with squirrelcage rotor for two cases:
-

-

Fig. 4 when there is no fault-there is no zero
component of the current and when corrector does
not operate. In this case, breaker on the model is
open.
Fig. 5 when there is zero component “fault” and
when is predicted that corrector operates.

In the analysis of the operation regime of the induction
machines models for machines simulation and some of
modern program packages such as MATLAB (SimulinkPower System) have been used.
Small disadvantage of simulation is that within the
model of Simulink-Power System there were not
possibilities for adaptation (the majority of given

parameters are used) due to which the distortions occur in
measuring and control signals and there is no possibility
for internal filtering of such signals. This in turn limits
the speed of sampling and thus the speed of determination
of the signals.
Simultaneous use of capacitive and inductive devices
in the network creates conditions for parallel/voltage
resonance in the respective impedances of equivalent
circuits. Values of currents and voltages in the network
can be changed by changing the parameters of the
impedance (modules or arguments).
The significant values of currents and voltages of
phases A , B , C are measured and presented as diagram
in Fig. 6. On diagram can be noticed two characteristic
periods for the voltage of phase A and the current of
phases B and C and their subtransient and transient
components.

Fig.4. The scheme of the general model, there is “no fault”, corrector doesn’t operate, breaker is open.

Copyright © 2017 MECS
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Fig.5. The scheme of the general model, there is zero component “fault”, corrector operates.

Fig.6. Diagrams of currents and voltages between the “network” and induction machine.

Obtained values of current components are
significantly above the nominal and can cause uneven
and increased heating of the stator and rotor windings,
and voltage components affect the voltages in the
network from which the machine is supplied.
In practice, when it is necessary to calculate parameters
of the device for correction of asymmetries we start from
the condition of limiting the maximal value of voltage at
the terminals of three-phase combination of capacitors
connected in star [15,16].
When the value of voltages exceeds the rated voltage
for 10% of the core value of the current the currents
obtain the values I rms / I1  1,3 and LC filters must be
used with capacitor and defined nominal capacitance C
and inductance L .
Information on currents in neutral conductors is
obtained by considering TN-C system which consists of
symmetrical three-phase feeding system and three
identical single-phase loads connected between the
respective phase and neutral conductor (induction
machine).
If the connection of capacitors is selected according to
Copyright © 2017 MECS

rated value of voltage Vn.eq and at a certain defined value
of current 3I 0 in the neutral conductor N , the
parameters of passive CL combination for correction of
asymmetries are determined according to values
( jY1  jC ) and ( jY2  j / L ):
C

I0
.
 Vne  Vn 

L

Vne  Vn 
3I 0

.

(27)

(28)

where Vn.eq is rated value of voltage at calculated value
of current 3I 0 of neutral line, Vn  VAO is rated phase
value of voltage,  is a frequency in the electric network.
The advantages of MATLAB are a large number of
possible simulations, and the results of those simulations,
shapes and characteristic values of obtained wave
I.J. Intelligent Systems and Applications, 2017, 5, 10-18
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diagrams verify the proposed method for neutralization of
zero sequence currents and correction of asymmetries of
phase voltages in electric networks.
MATLAB Sumulink programs quite accurately
simulate the asymmetrical loads, but the customized
development of both models and programs has special
advantages, such as detailed insight into all components
of the model and program, and introduction of various
changes that otherwise could not be made in the available
program packages.

[6]

[7]

[8]

[9]

VI. CONCLUSION
By eliminating the components of zero sequence
currents at star connection of induction machine stator
windings in can be influenced not only on the power
factor correction but also on the correction of
asymmetries of phase voltages and power factors in the
networks at the points where load is connected. This
procedure also reduces power losses and voltage drops. It
is clear that in presented procedure, there are no
additional elements for voltage regulation except the
passive CL combination, which enables the correction of
voltage asymmetries and increases the reliability of the
machine.
The presented method shows that through
determination of distribution of direct, inverse and zero
sequence currents it is possible to establish the
possibilities for correction of asymmetries by using the
simple schemes with CL combinations, that is, through
elements of the capacitance and inductive character.
The results of theoretical analysis show that simple CL
schemes can provide conditions for improvement of
symmetry of power network during the feeding even
under extreme regimes, for example, when three-phase
electrical induction machine passes from three-phase to
single-phase feeding system from the network.
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Selection of linear filter elements parameters for measuring of
voltage and currents components of direct and inverse order
Abstract. In the paper is presented the review of control functions of linear filters of symmetric components, in the systems for measuring of
symmetric components of voltages and currents in electric networks, composed of impedances with passive R, L, C parameters.
The characteristics of process and procedure for determination of parameters of filters elements based on mathematical model of three-phase filter
equivalent circuit have been emphasized. The results on behaviour of measuring system with linear filter behaviour obtained in the analysis with
application of MATLAB simulation have also been presented.
Streszczenie. W artykule przedstawiono przegląd filtrów liniowych składowych symetrycznych, w zastosowaniu do systemów pomiarowych tych
składowych prądu i napięcia sieci elektroenergetycznej, zbudowanych z elementów RLC. Opisano wynik działania pomiarów, wykonanych przez
podany system, modelu symulacyjnym w programie Matlab. (Dobór parametrów filtru liniowego do pomiaru składowej zgodnej i przeciwnej
napięcia i prądu w sieci elektroenergetycznej).

Keywords: measuring, parameter, filter, symmetric components.
Słowa kluczowe: pomiary, parametry, filtr, składowe symetryczne

Introduction
Economic parameters and reliability of power networks
exploitation depend on quality parameters of electric
energy, and one of the most important and most influent
quality parameters which influences the efficiency of threephase power network is symmetry of network voltage.
In secondary circuits of power networks (measuring,
protection and control) filters with two, three of more
branches have been used. In determination of values and
adjustment of filter parameters, filters have been mainly
treated as independent electric circuits, because the values
of source impedances are considered lesser in regard to
impedances of filter elements [1, 2, 3, 4].
With this assumption, the calculations in this paper have
been also performed – it is considered that parameters of
filter electric branches elements, connected to appropriate
linear voltage values, are independent.
Possible asymmetries mainly are determined, measured
or calculated by approximate methods [1, 3, 5, 6]. In the
case of measuring, the current or voltage filters, which
phase values of voltages/currents convert to symmetric
values of components of voltages/currents, are used. All
approximate measuring methods include high measuring
uncertainties and the biggest disturbance appears in the
case of filters failure, which is usually derived as threephase circuit.
The most used three-phase filter of symmetric
components of direct and inverse orders is composed of
three electric branches and has been presented on Fig. 1
[1, 2].

Frequency change leads to changes of reactance value,
since inductive reactance is directly and capacity reactance
is inversely proportional to frequency.
Voltage discrepancies from nominal values cause
changes of coils inductivity with ferromagnetic sheet metal
in magnetic circuit. Temperature changes entail changes of
active resistances and capacitances [7, 8, 9].
Determination of filter parameters values
Value changes of filter elements impedances are
caused by discrepancy of parameters value R, f, L and C
from nominal values. Inequality of impedances values and
nominal values affects active as well as reactive part of filter
impedance. Changed impedance value can be
mathematically defined as a sum of nominal Zn value and
impedance change ΔZ, with expression:
(1)
Z h  Z n  Z
where: nominal filter impedance Zn is a sum of active and
reactive part, and change of impedance value is included by
introduction of coefficient h*:
Z n Rn  jX n , Z  Rn  h* R  jxn  h* X
(2)
Coefficients h*R and h*X of change of active and reactive
impedance part are determined for each filter respectively,
depending on its construction.
Frequency changes the most often, and with the
assumption that it changes for value Δf in regard to nominal
value (fn), f=fn+Δf the value of complex impedance of ohminductive (RL) character also changes:
(3)
Z h  Rn  j 2  f n  f L  Z n  jX n  h* X
In the case of frequency change, the value of coefficient
h* for R,L circuit is:
(4)
h* X  f / f n
Value of impedance of ohm-capacitive RC character is:

Fig.1. Three-phase filter of symmetric components of direct and
inverse order

Disintegration of filter leads to impedance value
discrepancy from nominal values. This can occur because
errors during the manufacturing of filter elements as well as
because of changes of impedances values due to changes
of frequency, voltage or temperature.
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(5)

Z h  Rn  j

1
 Z n  jX n  h* X
2  f n  f C

In the case of frequency change in the circuit RC the
value of coefficient h* is:
(6)
h* X  f /  f n  f 
In changes of values of inductivity for ΔL regarding the
nominal value, the following expression has been used (3),
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 h* X 

L
Ln

, and in discrepancy of capacitance values

ΔC from nominal value, expression (5)  h* X 

C
.
C n  C

When the value of active component changes for ΔR
regarding the given value

Z n  Rn  R  jX n  Z n  Rn  h* R ,  h* R 

R
Rn

,

three-phase symmetric circuit of arbitrary selected filter can
be equivalent to single-phase scheme of quadripole which
equation is [1]:
(7)
U1  Z11I1  Z12 I 2 , U 2  Z 21I1  Z 22 I 2
Expressions that connect parameters of single-phase
F
equivalent scheme Z11

F
 Z 22
to values of impedances Z1

and Z2 on Fig. 1, are listed hereafter [1].
In feeding of the filter, which scheme is presented on
Fig. 1, from the direct order voltage system, equations that
connect values of those impedances are:
(8)

F
F
Z11
 Z 22


2

Z1  Z 2
Z a Z1
F
 1
, Z12
3
3

In the case of filter feeding , with scheme on Fig. 1, from
the inverse order voltage system, the following is obtained:
2

Z1  Z 2
F  Z  a Z1
, Z12  2
3
3
Z

aZ
F   2
1
Z 21
3

F   Z F  
Z11
22

Complex operators a and a2 have values a=ej120,
2
a =e-j120.
Then, for filters fed from the direct order voltage system
by expressions (1) and (8) at symmetric discrepancy of
impedance values from nominal, the following relations are
valid:
(10)
(11)

Z  Z 2h
Z Z
 Z11nF   1  2
Z11hF   Z 22hF   1h
3
3
3

Z
aZ

Z
a

Z
1h  Z  F  
2 
1
Z12hF   2h
12 n
3
3
3
2

(12)

2

Z  a Z1h
Z 2 a Z1
 Z 21nF  

Z 21hF   2 h
3

3

3

For filters fed from the inverse order voltage system
from (1) and (9) is:
(13)
(14)
(15)

In feeding from the direct order voltage system,
according to Fig. 2a, from expressions (10) – (12) is
obtained:
(16)

Z1hF   Z 2 hF   Z11hF   Z12hF   Z1nF  



3

Z1 a  a 3

(17)

Z v hF   Z 21hF   Z12hF   Z v nF  

(18)

Z 2 aZ1
Z 3hF   Z12hF   Z12vF  

3

Z1 1  a 

2



3
a

If scheme is fed from the inverse order voltage system,
according to scheme on Fig. 2.a, from expressions (13) –
(15) is obtained:

Z  a 2 Z1
F
Z 21
 2
3

(9)

Fig.2. Equivalent schemes of symmetric components filter with
passive elements

Z  Z 2h
Z Z 2
Z11hF   Z 22hF   1h
 Z11nF   1 
3
3
3

Z  a 2 Z1h
Z a 2 Z 2
 Z12nF   1 
Z12hF   2 h
3
3
3
Z
aZ

Z
a

Z

1h  Z F  
2 
1
Z 21hF   2 h
21n
3
3
3

and values ΔZ1 and ΔZ2 are determined by relation (2).
Equivalent T schemes can be used as electric circuits of
linear filters symmetric components of direct and inverse
order. Equation (7) corresponds to two equivalent T
schemes on Fig. 2.a and Fig. 2.b.

(19)

Z1hF   Z2hF   Z11hF   Z12hF   Z1nF  

(20)

Z v hF   Z 21hF   Z12hF   Z v nF  

(21)

Z 3hF   Z12hF   Z12nF  

Z 2
3





Z1 1  a2
3



Z1 a  a 2





3
2

a Z1
a

With analogous procedure for scheme on Fig. 2.b can
also be obtained expressions similar to group of
expressions (16) – (21).
Characteristics of filters symmetric components of direct
and inverse order depend on filter type, that is, on the fact
whether the filter is of direct FDR or inverse order FIR, and
also on the fact whether scheme is fed from the voltage
system or direct order Ud or voltage system of inverse order

F 
Ui and, finally, on whether the values are Z12 n  0 or
Z 21nF   0 .

In order to have final expression with simpler form, in

F   0 , the parameters of equivalent
F   0 the
scheme on Fig. 2.a can be used, and when Z
the case of Z 21n

21n

parameters of equivalent scheme on Fig. 2.b should be
used
Values determined according to this procedure for the
filter fed from the inlet side are presented in Table 1. Similar
expressions can be obtained if filter is fed from the
discharge side.
If it possible for any filter impedance to determine
discrepancies from nominal values, the real question is
whether by regulating the parameters of other elements in a
different way is possible to achieve better accuracy, that is,
is the filter adjustment possible.
Better accuracy can be simply achieved if the condition

F 

 0 is introduced (which can be seen of Fig. 2).
that Z 3h
For direct order filter than is obtained:
(22)

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 89 NR 1a/2013

Z 3h  F  

Z 2
3



aZ1
0
3
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Table 1. Characteristic values of filter parameters of equivalent quadripole when fed from the inlet side
Order of phases of
Equivalent scheme
Filter Type
Z1hF   Z 2hF 
Z 3h  F 
feeding voltage
on Fig. 2

Ud

a

Z11nF  

Z11  a 

Z 2

3

Ui

a

Z11nF  

Z11  a 

3

Z 2

3

3

Ud

a

Z11nF  

Z1 1  a 2

Ui

b

Z11nF  

Z1 1  a 2

FDR

FIR

where:

Z 3h  F  

Z 2
3



2

a Z1
0
3

Left-hand parts of expressions (22) and (23) contain
complex values, so each of those equations divides into two
equations. In one of them is real value equal to zero, and in
other imaginary.
If expressions (2) are considered, for direct order filter
the condition for accuracy of filter adjustment is obtained in
the form:

Rn 2 h* R 2 
(24)

3



3




Z 2
3

Z 2
3





aZ1
3

Z 21nF  

Z1 a 2  a



aZ1
3

Z12nF  

Z1 a 2  a



a 2 Z1
3

Z12nF  

Z1 a  a 2



a 2 Z1
3

Z 21nF  

Z1 a  a 2







3
3
3







3

Z1  Rn1h* R1  jX n1h* X 1 , Z 2  Rn 2 h* R 2  jX n 2 h* X 2

And for inverse order filter:
(23)



Z vh F 

3 X n1h* X 1
Rn1h* R1

0
2
2

] = bode(A,B,C,D,1,w);
% invert Y(s) to get Z(s)
Zmag = 1./Ymag;
Zphase = -Yphase;
subplot(2,1,1)
loglog(freq,Zphase)
grid
title('1,3,5 th harmonic filter')
xlabel('Frequency, Hz')
ylabel('Impedance Zmag')
subplot(2,1,2)
semilogx(freq,Zphase)
xlabel('Frequency, Hz')
ylabel('phase Z')
grid

3 Rn1h* R1
X h
 X n 2 h* X 2  n1 * X 1  0
2
2

and for inverse order filter (FIR):

Rn 2 h* R 2 
(25)



3 X n1h* X 1
Rn1h* R1

0
2
2

3 Rn1h* R1
X h
 X n 2 h* X 2  n1 * X 1  0
3
2

Analysis of performance of filter linear circuit with RLC
parameters
Simulation scheme of measurement of voltage and
current symmetric components and influence of changes of
linear filter impedances due to frequency changes has been
obtained from the equation (2):
(26)

Ẑ  f   Z s  

V s 
I z s 

Filter impedance in Laplacian domain is:
(27)

Z s  

V s  LCs 2  RCs  1

I s 
Cs

If from the scheme on Fig. 3 resistance, inductivity or
capacitance is excluded, values must be alternative 0, 0,
infinity (inf). Diagram for Z and argument Z (for ex.) on Fig.
4 relates to measuring values of voltage and current of
elementary test for determination of Z for frequency
f=300Hz. For obtaining of frequent characteristic of
impedance it is necessary to establish (A B C D matrix) a
space model of system condition. At the input is one voltage
source and at the output measuring current block system.
Function Z(s) can be transformed form the matrix of space
condition and Bode function as follows:
[A,B,C,D] = power2sys('psbseriesbranch');
freq = logspace(1,4,500);
w = 2 *freq;
[Ymag,Yphase
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Fig.3. Measuring scheme with voltage source whose parameters
are: ideal sinusoidal AC voltage, amplitude 100V; phase position
(0):0; frequency (Hz):10-104; initial time:0 source impedance Zsour
parallel link RIIL, R(()=10; L(H)=10e-03, RLC – parameters filter:
resistance R()=1; inductivity L(H)=1e-03, capacitance C(F)=1e-06
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Next, the block impedance Z(f) can be measured, and
drawn diagram of impedance as the frequency function.
Requirement of impedance measurement is to disconnect
current source from the measuring scheme, Fig. 3. In
addition are presented two diagrams: first with the values of
impedance module: Ẑ  f  and second with phase values,

b) Measurement of basic harmonic of voltage and
current by linear filter with serial RL impedance [R()=1;
L(H)=100e-03], scheme and diagrams: voltage ordinate
±200V, current ordinate ±10A, f=50Hz.
Corrected scheme on Fig. 3 with excluded capacitance
C [3, 7] is used.

that is, arg Ẑ  f  impedance.

a)

b)
Fig.4. Diagram for: a) Z and b) argument (Z) relates to
determination of parameters Z by measurement of voltage and
current values

Fig.6. Basic harmonic of voltage and current measured by linear
filter with serial RL impedance R()=1; L(H)=100e-03], diagrams:
voltage ordinate ±200V, current ordinate ±10A, f=50Hz

Example: Source parameters: ideal AC voltage source,
amplitude 100V, phase position (deg): 0; elementary
frequencies (Hz):50; initial time 0; frequency adjustment [f =
(10 – 10000) Hz]; source impedance – parallel link RIIL,
R()=10; L(H)=10e-03.
Standard measuring impedance: Z(f) and multiplication
factor 1. Sample parameters of liner filter RLC [resitance
R()=1; inductivity (H)=100e-03; capacitance C(F)=10e-06]
and variants: a) full RLC, b) serial RL c) serial RC.
a) Measurement of basic harmonic of voltage and
current with application of linear filter with RLC impedance
[R()=1; L(H)=100e-03; C(F)=10e-06], scheme and
diagrams: voltage ordinate ±200V, current ordinate ±10A,
f=50Hz.
Measuring scheme on Fig. 3, by which the following
diagrams are obtained, has been used.

c) Measurement of basic harmonic of voltage and
current by linear filter with serial RC impedance [R():
1;C(F): 10e-06], scheme and diagrams: voltage ordinate
±200V, current ordinate ±10A, f=50Hz.
Corrected scheme on Fig. 3 with excluded inductivity L
[3, 7] is used.

Fig.7. Basic harmonic of voltage and current measured by linear
filter with serial RC impedance [R():1; C(F):10e-06], ans diagrams:
voltage ordinate ±200V, current ordinate ±10A, f=50Hz

Fig.5. Time flow Diagrams of measured voltages and currents

Conclusion
As it can b seen from equations (24) and (25) for
adjustment of filter accuracy there must be two elements,
and appropriate filter adjustment is possible only in the case
if obtained discrepancies form given values are not present
in more than two or four independent filter parameters.
From obtained diagrams in tests, on Fig. 4-7, it can be
seen that basic current harmonic in measurement follows
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basic voltage harmonic. Diagrams on Fig. 4.a and 4.b
confirm that values of module and argument Z depend on
developed harmonics and that this is necessary to be taken
into consideration in projection of filter through constructive
correction of elements parameters values given in Table 1.
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SIMULATION OF THE IMPACT OF HIGHER HARMONICS ON THE TRANSIENT PROCESS
OF INDUCTION MACHINE FED FROM PWM INVERTERS
Nenad Marković, Slobodan Bjelić, Jeroslav Živanić, Uroš Jakšić
Preliminary communication
In this paper a fundamental mathematical model (algorithm) for determination of condition of induction machine as well as the simulation procedure for
measurement of certain values in program MATLAB has been presented. A scheme of measuring system and results of simulation application are
presented on output lists. Thus, measuring system gradually develops and improves as combination of information and results of previous steps in
modeling with new elements essential for development of researches when induction machine is fed through PWM inverter.
Keywords: algorithm; induction machine; inverter; measurement; simulation

Simuliranje utjecaja viših harmonika na prijelazni proces indukcionog stroja napajanog iz PWM invertera
Prethodno priopćenje
U radu je prikazan osnovni matematički model (algoritam) za određivanje stanja indukcionog stroja kao i postupak simulacije mjerenja pojedinih
vrijednosti u programu MATLAB. Na izlaznim listama prikazana je shema mjernog sustava i rezultati primjene simulacije. Na taj način se mjerni sustav
postupno razvija i usavršava kao kombinacija informacija i rezultata prethodnih koraka u modeliranju s novim elementima značajnim za razvoj
dijagnostičkog sustava kada se indukcioni stroj napaja pomoću PWMinvertera.
Ključne riječi: algoritam; dijagnostika; indukcioni stroj; mjerenje; simulacija

1

Introduction

In polyphase and multiple-winding induction
machines in the air gap, beside fundamental harmonics
also occur many harmonics with frequency that is lower
and higher than the fundamental-network frequency, and
have one name- higher harmonics. They are characterized
by time and space distribution in the induction machine
[1, 2]. Time-dependent harmonics reach the gap of stator
and rotor of the induction machine from the machine
derivatives (connections toward electric network, from
mechanical connector such as shaft and from thermal
derivatives) and space-dependent harmonics occur due to
constructive particularities and non-linearity of the
parameters in the machine; this assumption is also valid
for model of double-pole induction machine (p=1) [3, 4].
The first source of higher time harmonics in a steadystate regime is non-sinusoidal voltage on derivatives of
induction machine. If symmetric and non-sinusoidal
voltages also associate to idealized induction machine the
value of magnetic induction in air gap shall have the form
of associated voltage, which besides the fundamental also
contains the higher harmonics. By knowing the given
voltage form on derivatives of induction machine it is
possible to calculate and measure or simulate the spectral
composition of the fields in the gap.
The second source of higher time harmonics in air
gap is an engine shaft-mechanical derivative of the
induction machine. During the changing of loading
moment Mop or during the changing of speed of rotation n
(frequency) the higher harmonics occur in the air gap. On
the side of mechanical derivative higher harmonics in air
gap can also occur during non-linear change of rotation n
(frequency) and during simultaneous non-linear change of
moment Mop and speed of rotation n (frequency) [5].
Time-dependent higher harmonics can also reach the
air gap through thermal derivatives-from areas that
surround conducting parts of the induction machine. In
Tehnički vjesnik 24, 1(2017), 265-271

the case of non-linear changes of the temperature in the
induction machine environment higher time-dependent
harmonics occur and shape of magnetic field becomes
deformed. The highest values of higher harmonics
amplitudes occur at thermal shocks [4, 6].
Space dependent harmonics occur due to specific
construction and have big influence on energy
transformation process in induction machine. Important
space harmonics of an induction machine are [5]:
fundamental harmonic of magnetic excitation force
(MEF) and MEF teeth and harmonics occurred due to
non-linearity of electric machine parameters, and
technological harmonics occurred due to application of
combined frequencies (in modern induction machines).
Important influence on space harmonics spectra has
eccentricity of rotor and stator axes, conical or ellipsoidal
shape of rotor and deformities in winding positioning of
stator and rotor [1, 5].
That means that in air gap exists the spectrum of field
which can be divided on sets of harmonics, and division
should be performed according to time and space origin.
2

Measurement of significant quantities of the induction
machine

Previously mentioned division of higher harmonics
on time-dependent and space-dependent can be only
considered conditionally because all harmonics are
connected to the energy of a field in the gap and can be
considered only together in the space and time, Fig. 1.
Process equations in induction machines present
mathematical model (algorithm of theoretically idealized
machine) for the analysis of magnetic field in the gap
between
rotor
and
stator
and
calculation
(measurement/simulation) of spectrum of voltages and
currents harmonics of induction machine that gives the
picture on its condition.
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ψ A = L A i A + M AB i B + M AC iC + M Aa i a +
+ M Ab ib + M Ac i c

ψ a = La i a + M aB i B + M aC iC + M Aa i A +
+ M ab ib + M ac i c
Figure 1 Scheme [7] and distribution of fields of double-pole
three-phase machine of induction engine 3,4 MW. One flux
line presents unit value 0,005 Wb/m [5]

All modern numerical methods presently used by
engineers for calculation of distribution of magnetic fields
in the gap start from the method of final differences or
from method of finite elements and defined initial
conditions and come to calculation of inductivity and
reactance as inductive parameters of the induction
machine [7].
The aim of this paper is the simulation procedure of
measurement of certain values on the model of threephase ideal double-pole induction machine with smooth
rotor and air gap; all parameters are linear and voltage on
derivatives is rectangular with PWM inverter [7, 8].
Induction machine has 3 windings on stator with number
of coils NANBNC and three windings on rotor with number
of coils NaNbNc.
For three-phase inductiоn machine in space system of
phase coordinates A, B, C, a, b, c differential equations
for contours where phase voltages are present are as
follows:
dψ A
dt
dψ B
,
VB = RB i B +
dt
dψ C
VC = RC iC +
dt
dψ a
Va = Raia +
dt
dψ b
.
Vb = Rbib +
dt
dψ c
Vc = Rcic +
dt
V A = R Ai A +

(1)

(2)

The values of mechanical quantities are:
dω r p
= (Te − Fωm − Tm ) ⇒
J
dt
,
dωr
2 π Δn
⇒J
=J
= p(Te − Fωm − Tm )
dt
60 Δt

(3)

where V voltages A, B, C, a, b, c; ii rotor currents ir and
stator currents is; Rs, Rr active resistances of stator and
rotor; ψi the resultant magnetic fluxes; ωr electrical
angular velocity (ωrxp); ωm angular velocity of the rotor;
p number of poles induction machines; Te electromagnetic
torque induction machine; Tm shaft mechanical torque
induction machine; F combined rotor and load viscous
friction coefficient; J combined rotor and load inertia
coefficient.
The resultant flux in phase A can be determined from
the relation:
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.

,

(4)
(5)

In the similar way relations for resultant fluxes of
other 5 contours which relates to phases B, C, a, b, c are
written. In the real inductivity coordinates and mutual
inductivity in relations given for fluxes are coefficients
with periodical values, which change as functions of
harmonic at rotation of induction machine rotor [3, 7].
If expressions for fluxes in Eq. (4) and (5) are
included in Eq. (1), (2) and (3), solutions with a few
dozen elements and periodically variable coefficients will
be obtained. In order to avoid these periodical
coefficients, mathematical transition-transformation to
another appropriate system of coordinates is necessary
where in the air gap the field is rotating and can be
presented by resultant vector of rotating field Bob. By
projecting of resultant vector of rotor currents, voltage,
and flux on certain axes (here on d, q, 0 stator axes),
expressions that correspond to matrices of transitional
values can be determined [7, 9].
3

Matrix of transformation from 0dq components to uvw
components and inverse matrix of reverse process of
transformation from uvw to 0dq

System matrix 0dq (Park’s transformation matrix)
corresponds best to induction machines construction
because it takes into account inequality of impedances on
longitudinal and transverse axis and therefore is used in
analysis of transitional processes in electric machines [2].
Transition matrix from 0dq components into uvw
components and inverse matrix related to inverse process
of transition from uvw into 0dq are defined by Eq. (6) and
(7) [10÷13]:

[T0dq→uvw ] = [Tuvw ][T0dq ]−1 ,
[Tuvw→0dq ] = [T0dq→uvw ]T .

(6)
(7)

Measuring system of diagnostics of technical
condition of induction machine based on the analysis of
space and time dependent harmonics of magnetic field
must contain sensors for conversion of parameters of
space and time harmonics into unique electrical signal.
With the assistance of AD converter obtained information
is entered into computer for further processing [14, 15].
Today, PC is mostly used for additional processing and
rarely special controller with appropriate software
support.
Possible scheme with computer support can be
performed in two ways, Fig. 2, through:
1. Simple analysis, measurement and recording of
higher harmonics of voltage and stator currents.
2. Calculation of coefficients of mathematical model
(this procedure is applicable only for basic harmonics [9,
16]).
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Figure 2Basic scheme for diagnostic system

According to the first way, the task comes down to
program writing or to usage of one of the programs for
simulation of induction machine in an open-loop speed
control on a 3,6 kW, 230 V industrial motor
(MATHLAB/Simulink, program Mathematica Wolfram
etc.) [5].
The program memory must contain composition of
harmonics at normal induction machine condition and at
engine running periodically to record results and compare
composition of harmonics regarding the normal engine. A
command for signalling at elevated vibrations or for
disconnection of the engine from the drive at higher
disturbances must be given to the program.
Realization of the first way for writing of a certain
program is not difficult, but procedure itself has some
faults. Primarily, it is necessary to establish correlation
between defects of mechanical parts with parameters that
determine harmonics, and requires a huge amount of
computation when a large number of harmonics should be
retained. On the other hand, this procedure does not allow
the identification of defects. The second way shows that
calculation of coefficients of mathematical model requires
the complex programs, since coefficients are calculated in
the real time and must be compared with values obtained
in the operating process of induction engine.
As discussed the complexity of the second way is
reflected in writing of mathematical model that contains
differential equations for each harmonic respectively,
where massive system of equations, very difficult for
solving, is obtained. Regardless of applied way, 1 or 2, in
both cases a program which performs analysis of higher
harmonics of stator voltages and currents is needed.
Program which refers to spectral analysis must rely on
signals obtained from sensors that contain parameters of
harmonics components, and data about them shall be used
in additional analysis of mathematical model.
4 Simulation of dynamic operation regime of the
induction machine fed by rectangular voltage
The induction machine block operates in any state: as
generator or engine. The operation mode is dictated by the
sign of the mechanical torque (positive for engines,
negative for generators). The electrical part of the
induction machine is represented as the four-poles and the
mechanical part as a second-order system. Electrical
variables are brought to the stator. This is indicated by (‘)
sign in the equations given below. All stator and rotor
quantities are in the arbitrary two-axis reference frame (dq
frame). The subscripts used are defined as follows, Fig. 3:
Subscript definition: d: axis quantity d; q axis
quantity q; r rotor quantity; s: stator quantity; L: leakage
inductance; m magnetizing inductance.
Applying Eq. (1)÷(7) the following is obtained:
Tehnički vjesnik 24, 1(2017), 265-271

d
ϕqs + ωϕds ,
dt
= Ls iqs + Lm i' qr ,

Vqs = Rsiqs +

(8)

ϕ qs

(9)

d
ϕds − ωϕds ,
dt
= Ls ids + Lm i' dr ,

Vds = Rsids +

(10)

ϕ ds

(11)

d
ϕ'qr +(ω − ωr )ϕ'dr ,
dt
ϕ' qr = L' r i' qr + Lm iqs ,

V 'qr = R'r i'qr +

d
ϕ'dr +(ω − ωr )ϕ'qr ,
dt
ϕ' dr = L' r i' dr + Lm ids ,

V 'dr = R'r i'dr +

(

)

3
⋅ p ϕ ds i qs − ϕ qs i ds ,
2
L s = Lls + L m ,

Te =

L' r = L'lr + Lm .

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Figure 3 Equivalent electric schemes and development
on d-axis and q-axis

Mechanical system of quantities is:

d
1
(Te − Fωm − Tm ) ,
ωm =
dt
2H
d
θ m = ωm .
dt

(19)
(20)

Parameters of induction machine block are defined as
follows; all quantities are referred to the stator.
Definition of parameters is: Rs, Lis stator resistance
and leakage inductance; R'r, L'ir rotor resistance and
leakage inductance; Lm magnetizing inductance; Rs, L'r
total stator and rotor inductances; Vqs, iqsq axis stator
voltage and current; V'qr, i'qrq axis rotor voltage and
current; Vds, idsd axis stator voltage and current; V'ds, i'dsd
axis rotor voltage and current; φqs, φds stator q and d axis;
φ'qr, φ'dr rotor q and d axis; θm number of pole pairs; θr
electrical rotor angular position(θr×p); H combined rotor
and load inertia constant.
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5

Simulation of mathematical model of operation of
induction machine

The software MATLAB Simulink Power System
model [7] is used for simulation of mathematical model of
operation of induction machine, scheme in Fig. 4, which
uses value equations. Behaviour of three-phase induction
machine, as loading in dynamic operation regime has
been tested at three-phase induction engine start-up, with
nominal value of 3,6 kW fed by inverter that gives
rectangular voltage form [17÷20]. At the engine start-up
fed from inverter converter it is typical that spectrum of
harmonics of engine current continuously changes during
the whole start-up interval [2, 21].

N. Marković et al.

For obtaining of more authentic responses at the
output (stator and rotor currents, speed of rotation and
moment) the following parameters of induction machine
have been selected:
Parameters induction machine:
Rotor type: Wound
Reference frame: Stationary
Nom. power, L-L, voltage and frequency:
[Pn=3×1200 (VA), Vn=230 (Vrms), fn=50 (Hz)]
Stator: [Rs=0,435 (Ω), Lis=2×2,0e−03 (H)]
Rotor: [R'r=0,816 (Ω),L'ir=2,0e−03 (H)]-values referred to
stator
Mutual inductance: Lm=69,31e−03 (H)
Inertia, friction factor, pairs of poles [J=0,089 (kgm2),
F=0 (N.m.s), p=2].

Figure 4 Induction machine fed through PWM inverter. Inverter with impulse width modulation-impulse range modulation. Low-voltage three-phase
induction engine 3,6 kW "Sever"-JUS ISO 9001 (source: www.sever.rs) n = 1410 min−1 , Protection IP 54, Voltage 230 V, f=50 Hz

6

Simulation results

Time forms of voltage harmonics Vab (1, 3, and 5th)
(rectangular impulses of same amplitude, which, at the
same time, present values of magnetic induction in the
gap of stator and rotor) are presented in Fig. 5.
Fig. 6 represents appropriate spectrum of current
harmonics for stator and rotor of simulated 3rd and 5th
harmonic.
Fig. 7 represents harmonics spectrums of stator and
rotor torque during the starting of induction machine and
the impacts of simulated 3rd and 5th harmonics, while Fig.
8 represents time forms of speed of rotation of stator and
rotor and the impacts of the 3rd and 5th harmonic coming
into inverter for feeding and operation of the machine.
For 1st basic and 3rd and 5th harmonic the same time
forms of currents, rotation speed and moment are

268

obtained. By comparing time forms of spectrum of
voltage harmonics at the induction machine input
obtained from PWM inverter and currents of rotor and
stator it can be seen that induction machine manifests
certain insensitivity to higher harmonics elements. Such
insensitivity could be due to imperfection of the model for
simulation or mathematical procedure regarding dual
transformation-transition process from uvw (in this case
phase a, b, c) into 0dq components or due to inverter
operation.
Deviation of current time form from sine form can be
noticed during the run-up interval. According to Fig. 5 it
can be concluded that values of voltage amplitude are the
same for all harmonics of voltage and the value of
magnetic induction V in air gap has the form of impressed
voltage.
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a) 1st harmonic

b) 3rd - harmonic simulated in
c) 5th - harmonic simulated in
PWM inverter
PWM inverter
Figure 5 Interphase rectangular voltageVab from PWM inverter at the induction machine input

a) 1st harmonic
b) impact of the 3rd harmonic
c) impact of the 5th harmonic
Figure 6 Harmonic spectrum of stator and rotor currents of induction machine and impacts of simulated 3rd and 5th harmonic
coming to inverter for feeding and operation of the machine
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a) 1st harmonic
b) impact of the 3rd harmonic
c) impact of the 5th harmonic
Figure7 Harmonic spectrum of stator and rotor torque of the induction machine and the impacts of simulated 3rd and 5th harmonic
coming to inverter for feeding and operation of the machine

a) 1st harmonic
b) impact of the 3rd harmonic
c) impact of the 5th harmonic
Figure 8 The number of rotations of stator and rotor of induction machine and the impacts of simulated 3rd and 5th harmonic
coming to inverter for feeding and operation of the machine

7

Conclusion

For the purpose of presentation of testing results, a
simulation model of three-phase active power filter with
referent current with dynamic model of a three-phase
induction machine.
Simulation of feeding of induction machine by
rectangular voltage harmonics in all electrical and
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mechanical time variable quantities is created: stator and
rotor currents, rotation speed and electromagnetic
moment.
Simulation and analysis of time forms-diagrams of
voltages, stator and rotor currents, speed of rotation,
electromagnetic moment (T) certainly does not create a
complete spectral picture since simulation of space
Technical Gazette 24, 1(2017), 265-271
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harmonics of magnetic field along the scope of the stator
is lacking.
In simulation of engine run-up from inverter
converter spectrum of harmonics of engine current (rotor
and stator) during the run-up interval {0 – 0,1} has been
continuously changed and there was impression that they
are insensitive to harmonics, that is, induction machine
does not detect harmonics at the input of the machine.
However, diagnostics based only on consideration of
distribution in time domain at least creates initial
conditions for correction of asymmetries and higher
harmonics.
On diagrams at real proportion, which are obtained
by simulation, harmonics that presents 0,1 part of the
basic harmonic have been analyzed, since further
reduction of values of harmonic amplitudes could cause
serious problems, and therefore the value 0,1 in this case
presents sufficient sensitivity for analysis of spectrum of
harmonics in the induction machine.
Parallel active device for correction of harmonics
should detect undesirable components of current produced
in nonlinear loading such as induction machine, and inject
the similar current (form of current) into the point where
the correction device is. Corrector of asymmetries is ideal
resource whose currents correspond to unwanted
spectrum of components in the network current that
should be annulled with as less loss as possible.
8
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The paper presents a new approach in the analysis of a transient state in a system where the feeding source is a transducer-IGBT
inverter and load is introduced through the induction motor with its 𝑅-𝐿 parameters. Induction motors with different parameters of
powers and power factors are tested. MATLAB simulation of the three-phase inverter that feeds the induction machine has replaced
the missing lab equipment with which mathematical model of this system was verified. According to the selected parameters of
the inverter and induction machine and through the simulation in the MATLAB program, the results are obtained in the form
of diagrams that verify the model of a transient state of the induction machine operation when it operates as a motor which is
presented as a variable 𝑅-𝐿 load. The transient process of the system three-phase bridge inverter whose active-inductive load is
the induction machine in the conditions of the change of the load parameters is analyzed. The model of the transient process in
the system formed by the inverter in PWM (Pulse Width Modulation) converter and induction machine is developed in the time
domain and phase coordinates.

1. Introduction
When there was a need for the analysis of a wave current
in a system in which the three-phase induction motor was
fed from a three-phase bridge inverter it appeared that there
were no adequate mathematical models of such a system
in available literature. The models of three-phase induction
motors, mostly derived by Park’s coordinate system, are quite
common in the literature. However, the mathematical model
which unites the processes in the system of polyphase motorpolyphase inverter in the time domain could not be found.
Therefore, during the formation of the transient state model
an idea emerged to present an induction machine in such
system as an active-inductive (𝑅𝐿) load which significantly
simplifies the whole process.

The analysis of stationary processes in the inverter during
the operation with active-inductive (𝑅𝐿) load can be performed using the different methods. However, for the analysis
of the transient states it is necessary to compose differential
equations and to implement boundary conditions for each
time interval of operation. If the form of phase voltage in the
electrical circuit is known, then the inverse Laplace transform
applies. By applying the different methods it is possible to
determine instantaneous values of currents for each part of
the voltage, respectively, independent of some other part
during the given time interval, while the substitution of initial
conditions in obtained relations is not necessary. The use
of thyristors that block the passage in electric circuit of the
voltage inverter can simplify its typology since there is no
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need to add capacitance, inductance, and additional thyristor
elements for commutation [1].
The induction machines are suitable for operation
through the inverter transducers, because the winding insulation of standard induction motors tolerates certain voltage
overload but at higher speeds of rotation, that is, higher
frequencies; they have higher noise level and additional losses
[2–4], which affect the motor output torque, depending on
the regulation range of the speed of rotation and power factor
correction [5–9]. The induction machines can be connected
to transducers for the purpose of asymmetry elimination and
electric networks harmonics reduction [10, 11].
The paper is organized in the following way: Section 2
describes the operation of the three-phase bridge with activeinductive 𝑅𝐿 load. Section 3 presents the analysis of the transient processes and the transducer-IGBT inverter is proposed
as the feeding source. Section 4 presents the selected example
of the three-phase inverter with the frequency of 2000 Hz and
modulations frequency of 50 Hz. Following the presentation
of analytical considerations in Section 4 presentation and
verification of a model on a selected type of the induction
motor are given. The optimal type of the inverter with which
the desired correction can be achieved in relation to the
power factor and the power of the motor is determined.
Section 5 presents the concluding remarks.

2. Description of the System TransducerInduction Motor
The operation of three-phase bridge inverter with activeinductive 𝑅𝐿 load at given time interval and activation of
active valves is described in [1, 12], but the type of the receiver,
such as induction machine, has not been stated.
Scheme of bridge voltage inverter (Figure 1(c)) is characterized by the fact that each time it activates two oppositely
orientated and parallel valves. This is necessary for voltage
inverter through load that contains reactive component each
time to yield both currents (Figure 1(e)). If in the first
semiperiod (0 ≤ V ≤ V2 ) valves 𝑉1 and 𝑉2 are open, the load
is connected to feeding sources.
In the time moment V = V2 valves 𝑉1 , 𝑉2 and 𝑉3 , 𝑉4
are bridged. For ohm-inductive 𝑅𝐿 load in the first moment
after commutation (V2 ≤ V ≤ V3 ), using EMF autoinduction
the current retains its direction, and the current of feeding
sources changes its sign. After passing through the load,
energy returns to the feeding source. Valves 𝑉1 –𝑉4 must be
controlled in all time intervals in order to obtain 𝑉𝑑 voltage.
Valves 𝑉1 –𝑉4 can be uncontrolled (diodes). In the interval
V2 ≤ V ≤ V3 load current (broken line in Figure 1(d))
passes through inverse diodes 𝑉3 and 𝑉4 . In order to improve
the quality of feeding source of the rectifier, at the input of
the inverter it is necessary to add the capacitor of sufficient
capacitance; otherwise it would not be able to return the
energy from the output circuit of the inverter in the time
interval when the inverse diode yields the current.
At ohm-capacitance 𝑅𝐶 load the control valves 𝑉1 and
𝑉2 yield current at the beginning of the first semiperiod, and
diodes 𝑉1 and 𝑉2 come into operation at the end when current
of thyristor comes to zero value [13].

Mathematical Problems in Engineering
In the conductance interval diodes at controlled valves
maintain small negative voltage, equal to direct voltage drop
at diodes. During the activation of the following pair of valves
𝑉3 and 𝑉4 , the source voltage comes to diodes 𝑉1 and 𝑉2 in
reverse direction, and this results in disconnection of diodes.
Simultaneously with disconnection of diodes the direct voltage occurs on valves 𝑉1 and 𝑉2 . Therefore, at ohm-capacitance
nature of the load in voltage inverter, generally, partially
controllable valves-thyristors can be applied provided that the
time, when the voltages on them are negative, is sufficient for
blockage [14, 15].
Load current 𝑖load for ohm-inductive load can be determined as reaction of load circuits on periodical partially
rectangular voltage 𝑢load (Figure 1(e)):
𝑖load = 𝐼0 [1 −

2𝑒−𝑘𝜗
]
(1 + 𝑎3 )

(0 ≤ V ≤ 𝜋) ,

(1)

where 𝐼0 = 𝑉𝑑 /𝑅load is base value of the current, 𝑘 =
𝑅load /𝜔𝐿 load is load parameter (for polyphase schemes),
𝑅load and 𝐿 load are resistance and inductance of a single
phase, V = 𝜔𝑡 is independent variable of time angle, and 𝑎 =
𝑒−𝑘𝜋/3 is general coefficient.
The basic characteristics of load circuit, source, and
equipment that inverter contains are determined according
to the values of the parameters of load circuit 𝑘. The effective
value of voltage on load is 𝑉load = 𝑉𝑑 , and effective value of
load current is
𝐼 = 𝐼0 √ 1 + {

2 (𝑎3 − 1)
[𝑘𝜋 (𝑎3 + 1)]

}.

(2)

Maximum value of load current is
𝐼𝑚 =

𝐼0 (1 − 𝑎3 )
(1 + 𝑎3 )

.

(3)

The passing moment of load current through zero (Figure 1(e), point V1 = 𝜎) is
1
2
𝜎 = ( ) ln [
].
𝑘
(1 + 𝑎3 )

(4)

Mean and effective values of current of inverse diodes in
interval 0 ≤ V ≤ 𝜎 are

=
𝐼𝑉mean

𝐼𝑉

𝐼0
1 − 𝑎3
− 𝜎] ,
[
2𝜋 𝑘 (1 + 𝑎3 )

1 1 + 2𝑎3 − 3𝑎6
= 𝐼0 √
− 𝜎].
[
2𝜋 2𝑘 (1 + 𝑎3 )2

(5)

Mean and effective values of current of thyristor in
interval 𝜎 ≤ V ≤ 𝜋 are
𝐼𝑉mean =

𝐼0
1 − 𝑎3
],
[𝜋 − 𝜎 −
2𝜋
𝑘 (1 + 𝑎)3

1
3 − 2𝑎3 − 𝑎6
𝐼𝑉 = 𝐼0 √
].
[𝜋 − 𝜎 −
2𝜋
2𝑘 (1 + 𝑎3 )

(6)
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Figure 1: AC-DC-AC converter: (a) diode rectifier, (b) IGBT/diode inverter, IGBT inverter, (c) single phase bridge voltage inverter, (d) full
three-phase bridge scheme of inverter, and (e) time diagrams of currents and voltages.

Mean value of current of feeding source is
𝐼𝑑 = 𝐼0 [1 +

2 (𝑎3 − 1)
𝑘𝜋 (1 + 𝑎3 )

].

Active and apparent power of load are
(7)

Angle during which thyristor conducts is
𝜋
𝜔𝜋
=
,
𝜆=
𝜔0
√(1/𝐹) − (𝐵2 /4)

𝑃 = 𝑉𝑑 𝐼𝑑 = 𝑉𝑑 𝐼0 [1 +

2 (𝑎3 − 1)
𝑘𝜋 (1 + 𝑎3 )

𝑆 = 𝑉load 𝐼 = 𝑉𝑑 𝐼0 √ 1 +
(8)

where 𝐵 = 1/(𝜔𝐶𝑅) is load coefficient and 𝐹 = 𝜔2 𝐿𝐿 𝑑 𝐶/(𝐿 𝑑 +
𝐿) is frequency coefficient.

],

2 (𝑎3 − 1)
𝑘𝜋 (1 + 𝑎3 )

(9)
.

Power factor of load is
cos 𝜑load

2 (𝑎3 − 1)
𝑃 √
= = 1+
.
𝑆
𝑘𝜋 (1 + 𝑎3 )

(10)

4
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Voltage and current of load are mathematical functions:
Vload (V) =

2𝑉𝑑 ∞ sin 𝑞V
[1 − (−1)𝑞 ] ,
∑
𝜋 𝑞=1 𝑞

sin (𝑞V − 𝜑𝑞 )
2𝑉 ∞
𝑖load (V) = 𝑑 ∑
[1 − (−1)𝑞 ] ,
𝜋 𝑞=1 𝑞√𝑅2 + (𝑞𝜔𝐿 )2
load
load

(11)

where is 𝜑𝑞 = arctg(𝑞𝜔𝐿 load /𝑅load ).
For small changes of voltage at the input of capacitor
(it has been adopted that Δ𝑉𝑐 ≤ 0.1𝑉𝑑 ) and if change of
load current is neglected due to voltage changes on capacitor,
the instantaneous value of capacitor current is equal to the
instantaneous value of load current:
𝑖𝑐 (𝑡) = 𝐶0
=

𝑑𝑢𝑐
= 𝑖load (𝑡)
𝑑𝑡
−𝑅load 𝑡/𝐿 load

𝑉𝑑
2𝑒
(1 −
),
𝑅load
1 + 𝑒−𝑅load 𝑇/(2𝐿 load )

(12)

𝑉𝑑 𝜏
1 − 𝑒−𝑇/(2𝜏)
2
(
− ln
),
−𝑇/(2𝜏)
−𝑇/(2𝜏)
𝑅load Δ𝑉𝑐 1 + 𝑒
1+𝑒

Star Coupling (Figure 1(b) Broken Line). Effective value of
phase voltage is
𝑉phase =

whereas capacitance 𝐶0 is determined with respect to charging time of capacitor:
𝐶0 =

are possible (on Figure 3(a) numbers denote accomplished
state of adequate active thyristors). However, in practice, the
angle 𝜆 = 180∘ is not possible. There is an angle of lock of
inverting which must not be exceeded because transducer
could promptly pass from inverter to transducer operating
mode, therefore exposing thyristor to destruction [16, 18].
If loads are connected in a star each phase is switched:
either parallel to second phase and in line with third or in
line with other two phases (those two phases are connected
in parallel).
Each phase comes under 𝑉𝑑 /3 or 2𝑉𝑑 /3, and phase voltage
on load has a two-stage form.
Modulation index is defined with
𝑉 (𝑝.𝑢.)
.
(14)
𝑚index = 𝑎𝑏𝑐
𝑉𝑑 ref (𝑝.𝑢.)

(13)

where 𝑢𝑐 (𝑡) is voltage on capacitor and 𝜏 = 𝐿 load /𝑅load time
constant of load circuit.
Required capacitance of capacitor at given quantities 𝑉𝑑 ,
𝑅load , 𝜏, Δ𝑉𝑐 depends on alternating current frequency. The
reduction of frequency requires higher capacitance of the
capacitor.

3. Analysis of the Transient Process in
the AC-DC-AC Converter System-Induction
Motor as RL Load
The transient processes in three-phase inverters with bridge
schemes depend on load characteristics, coupling way of
transformer windings, ability to control the inverter, and type
of feeding source and inverter scheme [12, 16]. Figure 2(c)
presents the proposed model of the transducer composed of
two parts. The first part is three-phase uncontrollable rectifier
at bridge connection with 𝐿𝐶 filter (Figure 2(a)) which corrects alternating voltage 𝑉source of fixed frequency into direct
voltage 𝑉𝑑𝑐 . The second part is three-phase autonomous
source which uses PWM modulation for regulation of speed
of rotation of induction motors [13, 17].
The transducer can be set to desired frequency of phase
currents of electromotor and thus the number of revolutions,
by setting the frequency of control signal. If instead of
uncontrollable rectifier the controllable one is used, the
voltage 𝑉𝑑𝑐 can be also set, and time and amplitude of output
currents of motor 𝐼𝐴, 𝐼𝐵 , and 𝐼𝐶, and it is possible to control
the machine torque of induction motors.
Openings of thyristor correspond to semiperiod 𝜆 = 180∘
and 6 independent signals of opening and closing conditions

√2𝑉𝑑

(15)
.
3
The instantaneous value of phase current in separate
intervals (Figures 2(b) and 2(c)) is
𝑖𝐴 (V) =

𝑉𝑑
(1 + 𝑎) (2 − 𝑎) −𝑘V
𝑒 ]
[1 −
3𝑅
1 + 𝑎3
(0 ≤ V ≤

𝑖𝐴 (V) =

𝑉𝑑
(1 + 𝑎)2 −𝑘V
𝑒 ]
[2 −
3𝑅
1 + 𝑎3

𝑖𝐴 (V) =

𝑉𝑑
(1 + 𝑎) (1 − 2𝑎) −𝑘V
𝑒 ]
[1 +
3𝑅
1 + 𝑎3

(

𝜋
),
3

𝜋
2𝜋
≤V≤
),
3
3

(

(16)

2𝜋
≤ V ≤ 𝜋) .
3

Effective value of load current is
√2
𝐼𝑑 = 𝐼line =
𝐼 𝐴,
3 0

(17)

where 𝐴 = √1 − [3/(2𝑘𝜋)][(1 − 𝑎2 )/(1 − 𝑎 + 𝑎2 )].
𝐴 presents a parameter defined by the relation of
phase/line current by current 𝐼𝑓 = 𝐼𝑑 obtained in the inverter
and effective value of load current (the current of induction
machine) 𝐼0 .
Since during each interval 𝜋/3 the corresponding phase
is connected in line with feeding source, instantaneous value
of current of feeding source is given by expressions (16). The
mean value of current of feeding source is
2
𝐼𝑑 = 𝐼0 𝐴2 .
3
Active and full (apparent) powers of load are
2
𝑃 = 𝑉𝑑 𝐼𝑑 = 𝑉𝑑 𝐼0 𝐴2 ,
3
𝑆 = 3𝑉ph 𝐼ph

2
= 𝑉𝑑 𝐼0 𝐴.
3

(18)

(19)

Mathematical Problems in Engineering

5

u⇔

I II III IV V VI I II III
1 1 1
1 1 1
0
4 4 4

v

u⇔

0

3 3 3
6 6

iA

3
6 6 6

0.53 ≤ cos 𝜑load ≤ 1
2
ph.A
V
3 d
𝜋
2𝜋
0
Vd /3

v

𝜋 2𝜋
𝜋
3 3

5

5 5 5
2 2 2

0

v

id

Id

0

iA

2 2

2𝜋
v

5𝜋
𝜋
𝜎
3 2π
3
2π 𝜋 4𝜋
v
3
3

Id

u⇔

𝜋

0

v

4𝜋 5𝜋
2𝜋
3 3

𝜎

0

0 ≤ cos 𝜑load ≤ 0.53

ph.A

v

0

2𝜋

𝜋

(a)

0

v

(b)

SV1

𝜋

2𝜋

v

(c)

SV1

ZA

SV6

SV5

SV5

ZB
−

+

SV6

ZC

ZA

ZC

ZB
−

+

(d)

(e)

Figure 2: (a) Diagrams of valves operation, (b, c) time diagrams of currents and voltages of three-phase inverter coupled in star and 𝜆 = 180∘ ,
and (d, e) equivalent schemes of loads coupled in delta and star.

Power factor of load is
cos 𝜑load =

𝑃
= 𝐴.
𝑆

obtained in accordance with (12) and substituting instead of
𝑖load (𝑡) value 𝑖𝐴 (𝑡):
(20)

In the moment after the bridging (activation of valve 𝑉4
and valve 𝑉1 (Figure 1(b))), current 𝑖𝐴 supported by EMF
self-induction of that phase has previous direction and flows
through valves 𝑉1 , 𝑉5 into the phase 𝐶. Reactive current
of phase 𝐴 becomes a part of the current of the phase 𝐶
and from the source it takes current lower for a value of
that reactive current. If reactive current of bridged phase
𝐴 (current 𝑖𝐴 ) is higher than current of phase 𝐶 (current
𝑖𝐶), then in commutation torque current of feeding source
changes its sign.
If the inverter is fed from rectifier, the capacitor 𝐶0 is
placed on its input and receives the reactive load energy
and decreases possible overvoltages. The current in the
feeding source does not change the direction if the following
condition is met:
 


𝑖𝐴 (V = 0) ≤ 𝑖𝐶 (V = 0) ,

(21)

which corresponds to load limits 0.53 ≤ cos 𝜑load ≤ 1.0.
For parameters values according to condition (21), load
reactive current completely closes down along contour that
encompasses phases. When 0 ≤ cos 𝜑load ≤ 0.53, the current
of feeding source changes its direction and only a part of
reactive current of bridged phase branches into second phase,
and the remaining part passes through the feeding source.
Value of the current through capacitor of capacitance
𝐶0 which is connected to the output of the inverter can be

𝑖𝑐 (𝑡) = 𝐶0
=

𝑑𝑢𝑐
= 𝑖load (𝑡)
𝑑𝑡

𝑉𝑑
2𝑒−𝑅𝑙 𝑡/𝐿 𝑙
(1 −
),
𝑅load
1 + 𝑒−𝑅𝑙 𝑇/(2𝐿 𝑙 )

𝑖𝑐 (𝑡) = 𝑖𝐴 (𝑡) =

(22)

𝑉𝑑
2𝑒−𝑅𝑙 𝑡/𝐿 𝑙
(1 −
).
𝑅load
1 + 𝑒−𝑅𝑙 𝑇/(2𝐿 𝑙 )

Maximum value of current through operating valves for
0.53 ≤ cos 𝜑load ≤ 1.0 is
𝐼𝑚 =

(2 − 𝑎) (1 − 𝑎2 )
𝑉𝑑
[
],
3𝑅load
(1 + 𝑎3 )

(23)

and for 0 ≤ cos 𝜑load ≤ 0.53 it is
𝐼𝑚 =

(1 + 𝑎) (1 − 𝑎2 )
𝑉𝑑
[
].
3𝑅load
(1 + 𝑎3 )

(24)

Line current changes its sign at the point 𝜎 (Figures 2(b)
and 2(c)). For cos 𝜑load ≥ 0.53 it is 𝜎 = (1/𝑘) ln[(2+𝑎−𝑎2 )/(1+
𝑎3 )] and for cos 𝜑load ≤ 0.53 it is 𝜎 = (1/𝑘) ln[(1+2𝑎+𝑎2 )/(1+
𝑎3 )].
Current sequencing among active valves and inverse
diodes depends on a quantity cos 𝜑load . Current flows through
inverse diodes in the interval 0 ≤ V ≤ 𝜎 and through active
valves in the interval 𝜎 ≤ V ≤ 𝜋. By integrating the currents
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Figure 3: (a) Diagram of valve operation, (b) time diagram of currents and voltages of three-phase inverter at 𝜆 = 120∘ , and (c, d, e) equivalent
schemes for different coupling of opened and closed valves.

into these intervals 𝐼𝑉mean , 𝐼𝑉, 𝐼mean⋅𝑑 , 𝐼𝑑 can be obtained for
different values of cos 𝜑load .
Delta Coupling (Figure 1(b) Solid Line/Link of Load). Effective
value of voltage on load is
2
𝑉ph = 𝑉line = √ 𝑉𝑑 .
3

(25)

Instantaneous value of phase currents is
𝑖𝑎𝑏 (V) =

𝑉𝑑
1 + 𝑎 −𝑘V
(1 −
𝑒 )
𝑅load
1 + 𝑎3
za (0 ≤ V ≤

𝑖𝑎𝑏 (V) =

𝑉𝑑
1 − 𝑎2 −𝑘V
(
𝑒 )
𝑅load 1 + 𝑎3

za (

2𝜋
) , (26)
3

2𝜋
≤ V ≤ 𝜋) .
3

Phase currents 𝑖𝑐𝑎 (𝑡) and 𝑖𝑏𝑐 (𝑡) are determined by angle
V = 2𝜋/3, and line currents of loads coupled into delta and
star correspond to relation 1/3𝑖𝐴Δ (V) = 𝑖𝐴𝑌 (V).
Loads of three-phase inverters, as a rule, are induction
machines. For analysis of impairment of their characteristics

at feeding by nonsinusoidal voltages, examined function
develops into harmonic series and determines the influence
of each harmonic, respectively [12, 16].
If inverter is open during 𝜆 = 120∘ on three-phase bridge
inverter only two operating valves are simultaneously open
(Figure 3(a)). By changing load parameters the form of
voltage also changes. The time diagram is presented on
Figure 3(b).
Analysis of schemes (Figures 3(c) and 3(d)) shows that,
at ohm load in star connection (Figure 3(c)), if one phase
is disconnected and the other two are connected in line, the
phase voltage will have rectangular form 𝑉𝑑 /2 and 𝜆 = 180∘ . At
ohm load in delta connection (Figure 3(d)) single phase load
is connected to voltages 𝑉𝑑 and 𝑉𝑑 /2. The phase voltage has
two stage forms for 𝜆 = 180∘ as well as for load star coupling.
When inverter feeds the induction machine (which presents
ohm-inductive load), the phase voltage varies depending on
the nature of the load. In the star connection the current
𝑖𝐶, supported by EMF induction, continues to flow in the
same direction until the activation of the valve 𝑉5 and closes
through inverse diode 𝑉2 and it activates phase 𝐶 parallel
with phase 𝐵 (Figure 3(e)). If energy, converted in inductance
of load phase, is consumed during the time 𝑡1 < 𝑇/6, then
current comes to zero in the other two phases (Figure 3(c)).
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Figure 5: The diagrams of load current at (a) 𝜆 = 180 and (b) 𝜆 = 120∘ .

If cos 𝜑load , 0.53 ≤ cos 𝜑𝐻 ≤ 1, then the condition 𝑡1 <
𝑇/6 is achieved. For cos 𝜑load < 0.53 the form of phase voltage
is the same as in state of permanently connected active valves
with angle 𝜆 = 180∘ . Currents along load phases in that case
correspond to expressions from (16).
If for 𝜆 = 120∘ the passing time of current through inverse
diode is denoted with Δ𝑡, the effective value of phase and line
voltage is
𝜋+Δ
𝑉,
𝑉ph = √
6𝜋 𝑑
𝑉line

𝜋+Δ
=√
𝑉.
2𝜋

(27)

Change of current time flow through inverse diode leads
to change from phase to line voltage while at 𝜆 = 180∘ these
voltages do not change.
If three-phase inverter feeds the induction motor (ohminductive load) and 𝜆 = 180∘ , the form of voltage and substitution scheme in intervals of commutation (intermittent)
do not depend on load power factor, but in the case 𝜆 =
120∘ the form of voltage depends on power factor and for
0.53 ≤ cos 𝜑load ≤ 1.0 substitution scheme changes its
structure (Figures 3(c) and 3(d)). In connection of inverter
and induction motor into star (symmetric ohm-capacitance
load) for 𝜆 = 180∘ , irrespectively of the load quantity, three
valves are always open. Equivalent scheme of the inverter is

Vd

+
−

IN 1

IN 2

T2

T1

A

IN 3

T3

B

C

Figure 6: The three-phase inverter composed of three single-phase
inverters.

given in Figure 4(a), and the form of phase voltage is such
that, as for ohm-inductive load (Figures 2(b) and 2(c)), it does
not depend on parameters 𝑅load and 𝐶.
The instantaneous values of phase currents in the interval
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇/6 are
𝑖𝐴 =

𝑉𝑑
2 − 𝑏 −𝛿𝑡
𝑒 ,
3𝑅load 1 − 𝑏 + 𝑏2

𝑖𝐵 = −

𝑉𝑑
1 + 𝑏 −𝛿𝑡
𝑒 ,
3𝑅load 1 − 𝑏 + 𝑏2

𝑖𝐶 = −

𝑉𝑑
1 − 2𝑏 −𝛿𝑡
𝑒 ,
3𝑅load 1 − 𝑏 + 𝑏2

where 𝛿 = 1/𝑅𝐻𝐶, 𝑏 = 𝑒−(𝜋/3)(1/𝜔𝑅load 𝐶) .

(28)
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Figure 7: Model scheme for simulation of operation of induction motor fed from PWM converter.
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For 𝜆 = 120∘ and 𝜔𝑅load 𝐶 ≥ 1.51 the scheme is the same
as for 𝜆 = 180∘ (Figure 4(a)), but instead of valve 𝑉5 the diode
𝑉5 is open. Current is determined by expressions (28).
The form of phase voltage changes at changing of value
𝜔𝑅load 𝐶. For 𝜆 = 120∘ and 𝜔𝑅𝐻𝐶 ≥ 1.51 inverter scheme is
given in Figure 4(b) where current is
𝑖𝐴 = −𝑖𝐵 =

𝑉𝑑
𝑒−𝛿𝑡 , 𝑖𝐶 = 0.
𝑅load (1 + 𝑏)

(29)

The diagrams of load current at 𝜆 = 180∘ and 𝜆 = 120∘ are
given on Figures 5(a) and 5(b). In the interval 0 ≤ V ≤ 180∘
in Figure 5(a) and interval 0 ≤ V ≤ 120∘ in Figure 5(b) the
current flows through operating thyristors (two-operational)
and in the interval −60 ≤ V ≤ 0 through inverse diodes.
In the three-phase inverter (the coupling of three single
phase inverters which is widely used) (Figure 6), the valves are
controlled by the angle of 120∘ . The load can be star and delta
connected, through the transformer with separate phases or
without such a transformer.
During the analysis of electromagnetic processes in threephase invertors it is considered that the system of voltage
is symmetrical and output transformer ideal (the losses of
dissipation and magnetizing currents are neglected), and
transmission ratio is 𝑛 = 𝑁2 /𝑁1 = 1. The assumptions

practically do not affect the accuracy of the obtained expressions but make them simple.

4. The Simulation Results
For simulation and verification of the proposed model,
the procedure known in the literature [13, 19] is used.
The panel with the simulation scheme for the purpose
of verification of the model is presented in Figure 7. It
encompasses the rectifier for feeding of IGBT inverter
through the DC link. PWM converter produces three-phase
sinusoidal system of variable voltage and variable frequency
for the load feeding. Three-phase inverter operates at a
frequency of 2000 Hz and modulation frequency of 50 Hz
[20].
Description of Blocks. Bridge block is implemented into
universal three-phase power transducer and contains 6 power
breakers connected into the bridge, and structure of the
transducer is selected from the dialog box package.
The Dialog Box and Parameters of Configuration Channel.
Group 𝐴𝐵𝐶 as input terminals connect 𝐴, 𝐵, and 𝐶 phases
of the bridge at the input channels 1, 2, and 3 of the Universal
Bridge Block.
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Figure 10: Induction machine 𝑃 = 15 kW, cos 𝜑 = 0.53: (a) voltage diagram, (b) diode currents.

Damped resistance is 𝑅𝑠 = 100 Ω; damped capacitance
is 𝐶𝑠 = 0.1𝑒−6 𝜇F. When parameter of resistance is 𝑅𝑠 =
inf. (∞) the damping from the model is eliminated. If the
capacitance parameter is 𝐶𝑠 = 0 the damping from the
model is eliminated, or if it is inf. (∞) the active damping
is obtained. The internal resistance of the selected device is
𝑅on = 1𝑒−3 Ω, and the internal inductance is 𝐿 on = 0 H for
diodes, thyristors, or MOSFET devices. The time of signal
declination is je 𝑇𝑓 = 1𝑒−6 s, and the time of signal end is
𝑇𝑡 = 2𝑒−6 s both for GTO or IGBT devices.
The Device of Power Electronics. The type of the device
of power electronics which shall be used in the bride is
selected.
Measurements. The selected devices for measurement of
the voltages are connected to 6 terminals of power electronics. The selected devices measure currents that flow
through the 6 devices of power electronics. If damping
devices are defined, the measurements of the current are
the same for all individual currents that flow through
the devices of power electronics. Selection of voltages
𝑉𝑎𝑏 , 𝑉𝑏𝑐 , 𝑈𝑐𝑎 , 𝑈𝑑𝑐 is used for measurement of voltages
at the derivatives (AC and DC) of the Universal Bridge
Block.

Simulation. After the transient period of approximately
70 ms, the system achieves the steady-state. The wave forms
of DC connection, output of the inverter, and the loop in
Scope 1 are recorded. Harmonics generated in the inverter
of about 2 kHz are filtered on 𝐿𝐶 filter. The expected voltage
amplitude on the load is 537 V (380 V of effective value). In
the steady-state regime the average value of modulation index
is 𝑚 = 0.77, and the mean value of DC voltage is 780 V.
The inverter creates the basic component of the voltage
(50 Hz) by commutation; therefore 𝑉𝑎𝑏 = 780 V ∗ 0.641 ∗
0.80 = 382 V. The observed diode currents on the route
1/Scope 2 show the commutation from diode 1 to diode
3. The currents in breakers 1 and 2 of IGBT/Diode Bridge
(higher and lower breaker activate the phase 𝐴) are shown
in route 2/Scope 2. These two currents are complementary:
positive current shows that current flows through IGBT,
while negative current shows that current flows through
antipanel diode. Scope 1 contains voltage on diodes 𝑉𝑑𝑐 ,
inverter voltage V ab , load voltage 𝑉load , and modulation
index.
For the selected type of motor whose data are presented
in Table 1 and known feeding voltage the optimal type of the
inverter has been determined, with which it is possible to
achieve required corrections regarding the power factor and
power of the motor. Figure 7 presents the adapted scheme of
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Figure 11: Induction machine 𝑃 = 15 kW, cos 𝜑 = 1: (a) voltage diagram, (b) diode currents.

Table 1: Data on low-voltage three-phase closed motor with
squirrel-cage rotor, http://www.sever.co.rs/.
Tag
𝑃 kW
𝐼𝑛 A
min−1

2ZK112M-4
4
8,6
1420

1ZK225S-4
15
30
1440

1ZK225S-4
37
70
1470

the simulation model of the induction motor operation, with
the following characteristics: Δ-coupling of stator winding,
voltage 𝑉 = 400 V, power 𝑃 = (4, 15 and 37) kW, power factor
cos 𝜑 = 0.53; 1 and appropriate speed of rotation 𝑛 = (1420,
1440, 1470) min−1 fed by PWM converter.
In the adapted part of the MATLAB simulation program
package psbbridges.mdl demo by changing the power factor
and nominal load power, the transient state model was
verified in which the two mentioned parameters of the
assembly at given voltage system of feeding which originates
from the electric network are implemented. For the simulated
values of the voltage from the feeding source the required
waveforms of the corrected voltage are determined:
(i) at diodes 𝑉𝑑𝑐 ,
(ii) at IGBT inverter 𝑉𝑎𝑏 ,

(iii) at 𝑅-𝐿 load (induction motor) 𝑉load ,
(iv) at currents of diode and IGBT in inverter.
All waveforms are presented in Figures 8–13 as follows:
(i) Figure 8: (a) voltage diagram, (b) diagram of diode
current for induction motor with power 𝑃 = 4 kW
and power factor cos 𝜑 = 0.53,
(ii) Figure 9: (a) voltage diagram, (b) diagram of diode
current for induction motor with power 𝑃 = 4 kW
and power factor cos 𝜑 = 1,
(iii) Figure 10: (a) voltage diagram, (b) diagram of diode
current for induction motor with power 𝑃 = 15 kW
and power factor cos 𝜑 = 0.53,
(iv) Figure 11: (a) voltage diagram, (b) diagram of diode
current for induction motor with power 𝑃 = 15 kW
and power factor cos 𝜑 = 1,
(v) Figure 12: (a) voltage diagram, (b) diagram of diode
current for induction motor with power 𝑃 = 37 kW
and power factor cos 𝜑 = 0.53,
(vi) Figure 13: (a) voltage diagram, (b) diagram of diode
current for induction motor with power 𝑃 = 37 kW
and power factor cos 𝜑 = 1.
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Figure 12: Induction machine 𝑃 = 37 kW, cos 𝜑 = 0.53: (a) voltage diagram, (b) diode currents.

In all examples of the simulation, the induction motor
had limited power of the inverter 𝑃 = 50 kW which was
sufficient for the testing since the greatest power of the motor
was 𝑃induction machine = 37.5 kW < 𝑃inverter = 50 kW. The
forms of time dependence, that is, diagrams of voltages and
current, show that there is a significant impact of powers and
power factors of the induction motor on the operation of the
inverter.
In such a way the validity of the derived relation (21) was
confirmed for the values of the current within the limits of
the power factors of the induction motors 0.53 ≤ cos 𝜑load ≤
1.0. The validity and applicability of all derived formulas from
(22) to (27), which are simple in form, were also verified.
The method which relies on the set-up differential
equations and the inserted boundary conditions for each
time interval of the operation corresponds to the research
related to the analysis of the transient states of the induction
machines to which voltage correctors are attached during
the power supply process. The inverse Laplace transform
is applied to the familiar form of the phase current in a
circuit.
The new procedure based on derived algorithm calculations of the induction machine transient process is verified
through diagrams in Figures 8, 9, 10, 11, 12, and 13. The
current flow through the inverse diode time change leads to
phase and line current changes. The phase and line currents

remain unchanged only if 𝜆 = 180∘ . As evidenced, if the
three-phase inverter feeds the induction motor (ohm’s law
inductive load) and if 𝜆 = 180∘ , the form of the current and
the changing schema of the commutation intervals do not
depend upon the load power factors. However, if 𝜆 = 120∘
the form of the current depends upon the power factors and
for 0.53 ≤ cos 𝜑load ≤ 1.0, the changing schema presented
in Figures 3(c) and 3(d) changes its structure. In this way,
the mathematical model of the three-phase bridge converter
transient state whose active-inductive load is an induction
machine is verified and different conditions of the induction
machine operation with the changed load parameters, that is,
power factor values of 0.53 in 1, are analyzed.

5. Conclusion
The results obtained in the simulation procedure show that
it is possible to accomplish the idea to present the induction
motor as the active-inductive (𝑅𝐿) load in mathematical
model of the three-phase bridge inverters system, three-phase
induction motor.
A part of the software package MATLAB-psbbridges.mdl
demo that illustrates the use of dual Universal Bridge Block
in AC-DC-AC converter has been used for verification of
the model, which includes rectifier that feeds IGBT inverter
through DC link. PWM converter provides three-phase
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Figure 13: Induction machine 𝑃 = 37 kW, cos 𝜑 = 1: (a) voltage diagram, (b) diode currents.

sinusoidal system of voltage and variable frequency for
feeding of the load.
The induction motors of different powers and power
factors are tested for the purpose of the model verification.
The behavior of the inverter with the selected parameters
of the load and the verification of the theoretical model
is derived by 3-type 2-pole induction motor “Sever,” with
motor delta coupling Δ = 𝐷 and with power factor cos 𝜑 =
0.53; 1.
Values of voltage of direct circuit, interphase voltages,
modulation indices, currents of diode, and IGBT inverter
have been measured. When the power loads are less than
10% of the power of the inverter or when the power factors
are low (0.53), in the simulation significant distortions on all
sizes of the assembly were recorded. The assembly inverterinduction machine with respect to feeding network behaves
like generator of higher harmonics: efficiency of correction of
asymmetry to load was also reduced.
The obtained results indicate the possibility of application
of converters for correction of asymmetries and elimination
of harmonics.
Diagrams of voltages and currents show that there is
a significant impact of powers and power factors of the
induction motor on the operation of the inverter. This
confirms the validity of the formulas relating to electrical
quantities of the induction motor and inverter and takes

into account the limits in regard to the power factors of the
induction motors.
At the end of the paper the possibility of modelling
the operation of the inverter and the induction motor was
presented, where the induction motor was treated as the
symmetrical-passive 𝑅-𝐶 (ohm-capacitance) load, but due to
the volume of the paper such simulation shall be presented in
some of the following papers.
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