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ТЕМА ``Настанак, последице и заштита од виших хармоника у НН
инсталацијама”.
Электрические установки:происхождение гармоник,
последствия, появления гармонических искажений.
The origin of harmonic in electrical instalation low voltage, effects and
censequences
Abstract:
Будућа економија и технички системи биће зависни од знања а пројекти нису
оствариви без примене иновација и врхунске информатичке технологије.
Mоћне и мале државе усмеравају своја истраживања према био-техничким и
медицинским научним областима уз поштовање екномских критеријума:
ефикасности, рационалности и
иновираног знања стеченог у академском високом и пост-академском образовању.
Пост-академско - допунско образовање односи се на замену превазиђених знања у
техници и стицању нових и један од начина да се то оствари су и ова

предавања из техничко-технолошких области у организацији ИКС.
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VI. РЕФЕРЕНЦЕ IEC Standards External links
[1]IECStandards,(http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm)IECJustPublished publications.
[2]www.ingkomora.org CENELEC Standards
[3] CENELEC Standards & ISO Organization
[4]RoHS Directive WEEE directive
[5] http://www.schneider-electric.com/ site/ home/index.cfm/ww/





[6] http://ru.electrical-installation.org/ru
[7] Electrical installation handbook Protection, control ... - ABB 1SDC010002D0206
[8] [PDF] INTERNATIONAL STANDARD IEC 60364-1 - IEC Webstore– Part 1:.IEC603641:2005(E).
webstore.iec.ch/preview/info_iec60364-1%7Bed5.0%7Den_d.pdf









[9] SRPS IEC 60364-1:2007 www.iss.rs › Стандарди Translate this page Nov 30, 2007 IEC 60364-1 daje pravila za projektovanje, postavljanje i verifikaciju električnih instalacija.
[10]www.merz.gov.rs/../.pravilnik o tehničkim zahtevima za električne.Translate this page
[11] ***1. IEEE 802 serija preporuka ( http://www.ieee.org/ )
[12] IETF RFC-ovi ( http://www.ietf.org/ )
[13] ITU-T preporuke ( http://www.itu.int/ )
[14] ISO/IEC 11801 ( http://www.iso.org/ )
[15] EN 50173, EN 50174 ( http://www.cenelec.org/ ).



[16] The McGraw-Hill Companies. CHAPTER 8: "Power Quality Benchmarking, Benchmarking
Process, Power Quality State Estimation Including Power Quality in Distribution Planning", 2004.



[17]Schneider Electric Industries SA Harmonic detection and filtering Low-voltage
expert guides N° 4 http://www.schneiderelectric.com .
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Циљ уређеног пројектовања je добијање структуре пo правилима
Правила прописују појединци и/или групе учесника ради
решавања планираних задатака применом научних метода и
принципа компарације (`системски приступ`).


Техника намењена елиминисању и/или редукцији хармоника у општим дистрибутивним системима (ОДС-GDSGeneric distribution system IT,TT,TN) је детаљно истражена, приказана и публикована у [2].



У савременом IEC стандарду се електрична мрежа поистовећује са ОДС испоручиоца а
електрична инсталација са ОДС на нивоу корисника а у техници пројектовања,
извођења и одржавања примењују се:
_аналитички методи, графичко испитивање алгоритма = graph search algorithm, _алгоритми дела









појаве parcijalno = particle swarm algorithm, табеларно испитани алгоритми = tabular search algorithm,
секвентни приступ /структурни, абецедни, хронолошки) . = sequential approach
_методи нумеричког програмирања :( (DP)- динамичко програмирање, независно променљиве–
комбиновано програмирање са целобројним вредностима -, и целобројно квадратно програмирање ,
_ хеуристички приступи (са подршком рачунара) - heuristic approaches,
_ алгоритми засновани на вештачкој интелегенцији=[artificial intelligence, (AI) based algorithms] који
обух ватају експертске системи(expert systems), проверене симулације(,вештачке неуро нске мреже(artificial neural networks), фази скупови (fuzzy set) и генетички алгоритми (genetic algorithms),
Вештачка интелегенција (AI) се све више користи у електроенергетици, у домену испитивања и
мерења у свим производним,преносним, дистрибутивним и потрошачким постројењима.
У домену корисника, у електричним инсталацијама, за димензионисање функционал них и
заштитних делова потребан је прорачун и мерење струја и напона и надзор у одржавању.
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МОП - Mетод организованог пројектовања и предпроцесирање
Структурно пројектовање техничко-технолошког система,
као што је (ОДС-GDS) инсталација/мрежa
Пројектовање функционалног техничког система се често посматра као формални избор најбоље
варијанте по једнозначном принципу оптимизације и као квалитативно-кватитативни проблем се

решава уз помоћ наменски формализованих аналитичких метода.










Моделовану структуру, углавном ,по субјективном критеријуму, оцењују надлежни експерти уз
сугестију да је то ``најбоља`` варијанта решења.
Пројектовање инсталације није могуће без рачунарско-информатичке подршке због
Применe нових метода за вредновање елемената структура,
Применe комплексног приступа у управљању, техничком усавршавањи и заштити система,
Изградња структуре система се заснива на МОП а не само на експерименту, аналогији, искуст
ву и интуицији.Савремени МОП и , засновани на информатичким знањима и примени рачунара,
користе критеријум узастопног приближења моделу технo-економски најрационалије структуре
Применом тог критеријума изабрани МОП нема сaмo помоћну улогу при разматрању, оцени и
усвајању најефикасније варијанте понуђеног решења.
Основне врсте уређених модела техничких система су:
општи информатички модел,
графо-аналитички модел планираног система и његове структуре (конструкција,шема.)
у те структуре у комбинацији са рачунарским програмом software) сврстатавају се симулирани
експерименти у лабораторијама који се могу ``проиграти`` на симулатору (MATLAB, LABWiew,
Mathematics Wolfram,..)

Припрема рачунарских програма у методу организованог моделовања се
у савременој техничкој литератури назива предпроцесирањем.
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Нова правила у електричним инсталацијама
Методологија Садржај [избор]















Методологија Садржај [избор]
1- Листе електричних оптерећења
2- Прикључење претплатника/потрошача
3- Архитектура разводне/дистрибутивне мреже
4- Заштита од електричног удара
5- Еектрична кола и разводни уређаји
6- Заштита од пренапона
7- Енергетска ефикасност
8- Реактивна енергија
9- ХАРМОНИЦИ
10- Извори напајања и оптеререћења
11- Типичне области применене
12- Препоруке за обезбеђење ЕМС
13- Програмска/софтвер подршка Ecodial[1]
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Виши хармоници*










Разлог за надзор је избор опреме за рад на датој локацији и у датим условима
квалитета испоручене енергије.
Ако је из мерења на некој локацији одређен лош квалитет, пројектовањем треба
изабрати опрему у инсталацији са довољно имунитета за рад у лошим условима
Тај избор задовољава критеријуме Електромагнетнетне компатибилности (EMC).
Квалитет инсталације описује скуп карактеристика и функција -способност система
да задовољи саопштене захтеве за минималним трошкова (економски критеријум)..
Параметри описују сваки ЕМ поремећај(динамичка појава квар и/или сметња).
Опис и категорија су важни за систематизацију, откоривање/детектовање, мерне
резултате и оцену ЕМ појаве која може да наруши квалитет електричне енергије.
Виши хармоници су, као један од главних параметара квалитета електричне
енергије, трајно присутни и скоро да се не могу одстранити из електричних
мрежа, уграђена опрема и постројења треба да имају известан ниво степен
имунитета према задатом рангу хармоника.
Хармоници изобличују струјне и/или напонске синусне облике доминантног
хармоника и изазивају поремећаје (сметње и кварове) у општим дистрибутивним
системима и нарушавају квалитет електричне енергије.*
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2. Циљеви детектовања и одстрањења виших
хармоника у електричним инсталацијама
Техничке последице појаве виших напонскх и струјних хармоника: Поред смањења квалитета
испоручене електричне енергије присуство хармоника у електричним мрежама и инсталацијама
има и друге негативне последице а најважније су :
 Преоптерећења у општим дистрибутивним системима (Generic distribution system IT,TT, TN,
from electrical network and installation) због повећања ефективне вредности струје.
 Преоптерећења у неутралним (нултим) водовима где се сабирају приближно утростручене
вредности струја виших хармоника(генерисане у монофазним нелинеарним оптерећењима)
 Преоптерећења, вибрације и превремено старење свих елемената снаге: генератора, мотора
трансформатора и веће присуство звучних феномена у њима.
 Преоптерећења и превремено старење кондензатора који поправљају факторе снага.
 Изобличење напона напајања који се може појавити на ‘’oсетљивим’’ oптерећењима.
 Сметње на водовима телекомуникационих инсталација.
Економске последице појаве виших хармоника
 Превремено старење електричних уређаја доводи до њихове замене пре планираног рока
уколико у инсталацијама нема алтернативног извора енергије.
 Преоптерећења у општим дистрибутивним системима, ОДС (GDS IT, TT, TN), који су идентични
у мрежама и инсталацијама, стварају веће губитке потребни су већи нивои енергије из мреже..
 Изобличење стандардне форме тренутних вредности струје изазива ``лажно реаговање``
аутоматских прекидача и застоје производних процеса зависних од електричне енергије .
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Уважавање економских последица хармоника







Последњих десетак година хармоници нису били реални проблем, јер је њихов
утицај на опште дистрибутивне системе (IT,TT,TN) био занемарив. Масовна примена
енергетске електронике (исправљачи/пуњачи, инвертори итд.) у разним уређајима
учинила је да присуство хармоника има веома озбиљне последице у свим гранама
привреде. Уређаји који стварају хармонике су од суштинског значаја за компаније.
Значајни хармоници које треба детектовати/измерити и елиминисати
У 3-фазним општим системима ( IT,TT,TN системи инсталација) често се јављају
непарни хармоници. Порастом фреквенције хармоника њихове амплитуде се
смањују. Хармоници реда изнад 50-ог имају занемариве вредности амплитуда и
њихово детектовање / мерење је без значаја. Хармоници до реда 30-ог се доста
тачно детектују.
Према актуелном IEC-стандарду дистрибуције 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.
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2.1.Стандарди, који прописују изобличења хармоника
Максимални дозвољени нивои хармоника.










Хармонијска изобличења у електричним мрежама уређена су различитим
стандардима/ нормама:
стандарди који обезбеђују електромагнетну компатибилност (EMK) дистрибутивних
мрежа. (Generic`s distribution systems - opštih distributivnih sistema)
нoрмативним захтевима према постројењима и уређајима кроз које пролазе
хармоници;
препорукама дистрибутивних предузећа за примену на електричним уређајима.
Данас делује тројни систем стандарда и норми, усмерен на брзо слабљење утицаја
хармоника и заснован на документима који су набројани у наставку:
Сaдржај [избор]
1- Стандарди који прописују EМK општих дистрибутивних система ( мрежа и њених
делова)
2- Стандарди, који прописују квалитет електричне енергије, обезбеђен у
дистрибутивним мрежама
3- Стандарди, који успостављају захтеве према уређајима и постројењима
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1- Стандарди који прописују EМK дистрибутивних мрежа и њених делова
2- Стандарди за квалитет електричне енергије, кога обезбеђује
дистрибутивна мрежа
3- Стандарди, који успостављају захтева према уређајима и постројењима
4- Максимални дозвољени нивои хармоника.

1. Cтандарди IEC 61000-2-4 важи за инсталације ниског и високог напона у индустрији
успостављају неопходну компатибилностенг(усклађеност, уподношљивоструски) дистрибутивне
мреже и постројења/уређаја који морају да очувају радну способност када је у напојној мрежи
присутан поремећај одређеног нивоа;
Стандард IEC 61000-2-2 важи за нисконапонске системе напајања опште примене. Хармоници
који пролазе кроз уређаје у ОДС не смеју да створе поремећаје изнад одређеног нивоа;

2. Стандард EN 50160 успоставља карактеристике ел енергије која се испоручује дист рибутивним
предузећима опште намене (у РС су то јавни системи снабдевања) ;
 IEC стандард IEEE 519 представља општи поступак којим фирме за снабдевање енергијом
и потрошачи ограничавају утицај нелинеарних оптерећења. Фирме за напајање енергијом стимулишу усвојене мере за повећање квалитета енергије, смањењу температуре и ограничење
утицаја фактора снага.Мере су намењене и за кажњавање потрошача са извориемахармоника.

3. Стандард IEC 61000-3-2 или EN 61000-3-2 за НН инсталације и уређаје са номинал ном струјом
мањом од 16А; Стандард IEC 61000-3-12 или EN 61000-3-4 за НН и уређаје са номиналном
струјом већом од 1А и мањом од 75 А;

4. На основу међународних испитивања прикупљени су подаци и оцењени садржаји хармоника у
дистрибутивним електричним мрежама. У табели, на слици М1 приказани су нивои који, по
мишљењу већине предузећа за снабдевање енергијом, не смеју да буду прекорачени.
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Слика M1 : Максимално дозвољени нивои хармоника до 25-ог
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Парни хармоници

НН

СН

СВН

Ред - ранг
хармо ка
h

НН

СН

СВН

3

5

2,5

1,5

2

2

1,5

1,5

2

9

1,5

1,5

1

4

1

1

1

3,5

1,5

15

0,3

0,3

0,3

6

0,5

0,5

0,5

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

h
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2.2.Разлози (узроци) појаве хармоничних изобличења
Садржај, могући избор [избор] menu
1- Порекло хармоника
1.1- Поремећаји, које стварају нелинеарна оптерећења: хармоници струја и напона
1.2- Протицање несинусоидалних струја у дистрибутивним мрежама.
Присуство хармоника показује изобличена форму струја или напона. Изобличење
струја или напона означава присуство поремећаја у ОДС и погоршање квалитета
испоручене енергије. Извори струјних хармоника су нелинеарна оптерећења
укључена у ОДС. При протицању струја кроз систем (мрежа/инсталација) који има неку
импедансу долази до појаве напонских хармоника и изобличења форме напона напајања.











1- Порекло хармоника
Хармоници који пролазе кроз електричне инсталације и системе - кроз нелинеарна
оптерећења (или оптерећења) имају временске облике струја који се разликују од
форме напојних напона.
Примери нелинеарних оптерећења:
Индустријска постројења (апарати за заваривање, лучне и индукционе пећи и
исправљачи;
Фреквенти претварачи асинхроних машина или машина једносмерне струје
Извори беспрекисдног напајања
Апарати у домаћинству (ТВ, микроталасне пећи, луминесцентне сијалице,
Неки уређаји са мегнетним засићењем (трансформатори),
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1.1- Поремећаји, које стварају нелинеарна оптерећења: хармоници
струја и напона


Нелинеарним оптерећењима су потребни струјни хармоници који се појављују у
електричним мре жама. Напонске хармонике стварају токови струјних хармоника
кола напајања (у општем дистри-бутивном систему и трансформаторима а шема
таквог кола приказана је на слици М2): Вредности реактанси проводника расту са
повећањем вредности фреквенција струја које теку кроз проводник.



Слика М2: једнополна шема кола напајања дистрибутивног система за
хармоник h-oг реда.



Сваком хармонику h-oг реда у колу напајања одговара нека импеданса . Када кроз
импедансу прођу хармоници тог реда, по Омовом закону, стварају напон . Резултат
тога је да се напон у тачки деформише и разликује од синусоидалног облика. У
тачки сва оптерећења добијају изобличен напон, који је за дати струјни хармоник
сразмеран импеданси дистривутивног система (мреже/инсталације).
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1.2- Протицање несинусоидалних струја у дистрибутивним мрежама
Може се сматрати да нелинеарна оптерећења генеришу струје виших
хармоника са смеровима ка изворима напајања.


На сликама М3 и М4 су приказане шеме електричних инсталација ``заражене`` хармоницима.
Кроз коло на шеми М3 тече струја доминантне фреквенције а кроз коло на шеми М4 струја са
фреквенцијом тог реда. При напајању нелинеарних оптерећења настају струје са фреквенцијом
(1), f=50Hz (како је показано на слици М 3) којима се додају струјни хармоници (слика М4) која
одговара сваком od h - хармоника.





Слика М3: једнополна шема инсталације која напаја нелинеарно коло са основном доминантном фреквенцијом (1) од h=1, f= 50 Hz. h 1 f 50 [ Hz].




Слика М4: Шема исте инсталације у којој тече само струја h-ог хармоника
Из напред наведеног, произилази да оптерећења генеришу струје виших хармоника у општем
дистрибутивном систему, у смеру извора напајања, може се саставити шема која приказује
струје различитих хармоника у њему. (слика М5.)
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Основне економска последице појаве хармоника у електричним
инсталацијама су :
 повећани расходи на
електричну енергију
 превремено старење
електричних постројења
и уређаја;
 производени губици.

Слика М5: Токови струјних
хармоника у општим дистрибутивним системима .
 Примедба: одређена оптерећења на датој шеми у општем дистрибутивном систему
могу да генеришу а друга да апсорбију струјне хармонике

.
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2.3.Најважнији ефекти деловања хармоника у електричним
инсталацијама: Дејство хармоника – Садржај : резонаса, повећање губтака,
преоптерећеност уређаја, поремећаји који утичу на осетљива оптерећења
економске последице дејства хармоника, резонанса
 Истовремена примена капацитивних и индуктивних
уређаја у ОДС ствара услове за паралелну или редну
резонансу која је присутна у мањој или већој мери
у одговарајућим импедансама еквивалентних кола.

Слика М6: Шема електричне инсталације
 Променом параметара те импедне (претежно модула или аргумента могу се променити
вредности струја и напона у ОДС. У овом делу приказана је распрострањенија па ралелна
резонанса.Шема за анализу резонатног процеса приказана је на слици М6 и састоји се од:
 Мрежних/напојних трансформатора:
 Линеарних оптерећења;
 Нелинеарних оптерећења, којима су потребни виши хармоници струја;
 Кондензатори за повећање фактора снага.

17

Анализа хармонка


У наставку је приказана еквивалентна шема за анализу хармоника (слика
М7).Из :
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водови)
C - капацитивност кондензатора за повећање фактора снаге
 R - активна отпорност линеарног оптерећења; I h - струја хармоника
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Резонанса настаје када имениоц има вредности Z 0 тј.[(1
Фреквенција на којој се то догађа назива се резонантном
фреквенцијом кола.






2

Ls C )

0]

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 осцилатор ном колу
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.

Слика М7. Еквивалентна шема електричне инсталације са слике М6 .
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Увећање губитака
Садржај [избор] :1- Губици у проводницима,
2- Губици у асинхроним моторима, 2.1- Ред величина
3- Губици у трансформаторима , 4- Губици у кондензаторима.

 1- Губици у проводницима



Активна снага предата оптерећењу зависи од основне компоненте струје
[ I1 ] основне учестаности мреже. Када струја која је потребна оптерећењу
садржи хармонике ефективна вредност струје је већа од струје основног
хармоника, I rms I1 Укупни коефицијент хармонијског изобличења струје
THDE је одређена релацијом: THD ( I rms ) 2 1; одакле је [ I
I 1 (THD) 2 ]
I1







rms

1

На слици М8 приказани су графици промене следећа два параметра који зависе од
укупног коефицијента хармонијског изобличења. а на М7:
ефективне вредности струје за оптерећење коме је потребна нека основна
вредност струје
џулови губици (термички) без утицаја површинског (скин) ефекта а полазна тачка
за оба параметра је вредност 1 која одговара случају недостатка хармоника..
Хамоници 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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2- Губици у асинхроним моторима
2.1- Ред величина
2. Напон хармоника h-ог реда који улази у асинхрону машину и генерише у ротору
струје веће фреквенције од 50 Hz je разлог за појаву допунских губитака.
 2.1. Напон напајања реалног правоугаоног облика изазива пораст губитака за 20%.;
 Напон напајања који садржи хармонике u5 =8% (oсновне компоненте напона U1),
u5 =8%, u7=5%, u11 =3%, u13 =1%,т.ј. са укупним коефицијентом изобличења
THDu=10% доводи до
допунских губитака од 6% .




Слика М8. Повећање ефективне вредности и Џулових губитака зависних од укупног
коефицијента (фактора) изобличења (_____ Џулови губици ------ Ефективна вредност
струје).
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3- Губици у трансформаторима
4- Губици у кондензаторима







3. Струје хармоника које теку кроз трансформаторе изазивају повећање
губитака у ``бакру`` због Џуловог ефекта и у `гвожђу` због вихорних струја.
Напонски хармоник је узрок губитака у ``гвожђу`` услед хистерезе. Обично
се рачуна да губици у намотаји расту сразмерно са квадратом THDi а
губици у језгру сразмерни квадратуTHDu. У трансформаторима за
комутацију у општиим дистрибу тивним система са лимитираним растом
нивоа изобличења, ниво губитака достиже 10-15%.
4. Напонски кондензатори присутни на кондензаторима доводе до појаве
струја сразмерних фреквенцијама ових хармоника. Те струје ставарају
допунске губитке
Пример : Напон напајања садржи следеће хармонике: Основну
компоненту напона U1, u5 =8% (од U1), u7=5%, u11 =3%, u13 =1%,т.ј. са
укупним коефицијентом изобличења THDu=10% . Струја се повећава за
1.19 пута а Џулови губици за 1.13.2 тј. за 1.4 пута.
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Преоптерећеност уређаја Садржај [избор]: 1- Генератори
2- Извори беспрекидног напајања (ИБН)
3- Трансформатори, 4- Асинхрони мотори, 5- Кондензатори
6- Неутрални проводници 7- Примедбе
1- Генератори
Нивои номиналних параметара генератора који напајају нелинеарна оптерећења морају се
снизити због појаве допунских губитака створених токовима струјних хармоника.
 Од ниво смањења радних параметара генератора за 30% општег оптерећења, 10% се односи
на нелинеарна оптерећења. Због тога, је неопходно користити генераторе повећане снаге ..
 2- Извори беспрекидног напајања (ИБН)
 Струја која је потребна рачунарским системима има веома велики крест-фактор(однос вредности
амплитуде струје према ефективној вредности. Зато извори непрекидног напајања, чији су
параметри изабрани, утицајем
ефективних вредности струје не могу
да обезбеде неопходну вредност
амплитуде струје и у реалности су
оптерећени. .
 3- Трансформатори
 График у наставку (слика 9) приказује
типично смањење оптерећења трансформатора који напаја електронске уређаје.
 Слика М9. Дозвољено оптерећење трансформатора који напаја уређаје енергетске електронике



23

Пример трансформатора
4- Асинхрони мотори
5- Кондензатори




Пример трансформтора : Ако 40% снаге трансформатора напаја уређаје енергетске
електронике , он не сме се оптеретити са више од 60% номиналне снаге. :
Стандард UTE C15-112 успоставља зависност коефицијента смањења снаге трансформатора
1
од струјних хармоника релацијом:

[k










]

40
1.6

2

[Th

Ih
]
I1

1 0.1( h Th )
Типиче вредности су:
(1)
Струја правоугаоног облика (амплитуда хармоника : h 2
Струја фреквентног претварача (THD 50 %) :
4- Стандард IEC 60892 уводи појам о коефицијенту стрмине хармоника HVF (коефицијент напонског

[1/ h ] k
k 0.80;

0.86;

хармоника) чија је формула и максимална вредност дата у наставку:
Пример: Напон напајања има Основну компоненту напона V1, хармоник напона u3 =2% (од V1), u5 =3%
u7=1%,са укупним коефицијентом изобличења THDu=3.7% .Ова вредност је веома блиска максималној
вредности и ако би се прекорачила било би неопходно смањити номиналне карактеристике анализираног
мотора. У практичном смислу при напајању асинхроних мотора THDu не сме да надвиси вредност од 10%, тј .

HVF

0.018

5- У складу са стандардом IEC I60831-1, ефективна вредност струје која пролази кроз
кондензатор не сме да прекорачи вредност већу од 1.3 I1.
У претходном примеру у коме је напон хармоника: u5 =8% ( основне компоненте V1), u7=5%,
u11 =3%, u13 =1%,т.ј са укупним коефицијентом изобличења THDu=10% и при номиналном
[ I rms / I1 1.19] пута. При вредности напона која прекорачује
напону струја се повећава за
номинални напон за 10% претежне вредности струје постижу вредности I rms / I1 1.3 и морају
се користити кондензатори са повећаним називним карактеристика.
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6- Неутрални проводници
7- Примедба
6- Неутрални проводници
Сазнања о преоптерећењу неутралних проводника могу се добити разматрањем
система који се састоји од симетричног трофазног извора напајања и три једнака
једнофазна оптерећења која су уклјучена између припадајуће фазе и неутралног
проводника (слика М10). На слици М11 дати су алтернативни облици струја које
теку кроз те фазе и облик резултантне струје у неутралном проводнику. У овом
примеру ефективна вредност струје у
3
неутралном проводнику је за
пута већа од струје у фазном проводнику
проводнику. Зато неутрални проводник
мора да има повећани пресек.
 7- Примедба Овај облик струје је близак
правоугаоном и карактеристичан за све
исправљаче струје(трофазне исправљаче
и индукционе пећи). [С.Бјелић].





Слика М10: Ток струја у фазним проводницима и у неутралном проводнику трофазног ОДС
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1- Утицај изобличене форме напона напајања
2- Деформисање телефонских сигнала

Изобличење напона напајања може
да утиче на рад осетљивих уређаја за:
 регулацију (температуре)
 управљање и заштиту (заштитни релеји)
 рачунарску/компјутерску опрему и уређаје
2. Хармоници стварају сметње у колима
слабих струја. Ниво изобличења зависи од
дужине паралелно вођених енергетских и
контролних каблова, размака између каблова
и фреквенције хармоника..
1-

 Слика М11: Облици струја које
теку кроз фазне проводнике
и нулти проводник у трофазном
општем дистрибутивном систему
(са нелинеарним оптерећењем ).
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Економске последице дејства хармоника Садржај [избор]









1- Енергетски губици
Хармоници стварају допунске енергетске губитке у проводницима и уређајима (Џулов ефекат).
2- Повећање губитака електричне енергије
Постојање струјних хармоника захтева повећање потребне снаге, дакле и много веће губитке..
Зато, дистрибутвна предузећа, подижу тарифе за потрошаче који имају већи број хармонике..
3- Необходност коришћења постројења са опремом са повећаним номиналним карактеристикама.
Смањење снаге извора напајања (ген. транс, UPS - извора непрекидног напајања) због присутних хармонијских
изобличења ствара неопходност примене уређаја са врло високим номиналним карактеристикама..
На избор пресека проводника утичу токови струјних хармоника. Поред тога, због површинског ефекта импедансе ових
проводника расту. Неопходно је користити и проводнике већег попречног пресека да би се избегли несразмерни термички
губици..









Проток хармоника кроз неутрални/нулти проводник значи да његов пресек треба повећати.
4- Смањење века-рока употребе постројења
Када ниво изобличеног напона дистгне 10% , век употребе инсталације и постројења се знатно смањи.
Оцењено је да се век употребе смањује за: 32.55% код једнофазних машина; 18% за трофазне машине;
5% за трансформаторе. Да би рок употребе инсталације/постројења био усаглашен са номиналним
оптерећењем, морају да се користе уређаји са повећаним вредностима параматара(називна снага, пресек
проводника итд).
5- Лажно реаговање аутоматиских прекидача и искључење електричне инсталације
Аутоматски прекидачи, примењени у инсталацијама, изложени су дејству пикова (врхова) струја које стварају
хармоници..
Ови пикови изазивају лажно реаговање што ствара производне губитке и трошења времена за поновно
укључење електричне инсталације или уређаја. .
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6- Примери
6.1- Рачунарски центар осигуравајуће компаније
6.2- Фармацеутска лабораторија
6.3- Металуршки комбинат (завод)
6.4- Фабрика, за производњу дрвеног намештаја (мебла) .









Ако се узму у обзир економске последице на, у наставку набројане, уређаје може
се разумети неопходност примене филтара за пргушење хармоника.
6.1- Рачунарски центар осигуравајуће компаније У земљама ЕУ, је израчунато да је
цена 1 часа застоја, изазваног лажним деловањем аутоматског прекидача у
рачунарском центру компаније износила 100000 евра. .
6.2- Хармоници избацују из рада генератор у инсталацијама и прекидају временски
континуална испитивања нове медицинске опреме. Одговарајући губици су
процењени на 17 милиона Е.
6.3- Металуршки комбината (завод) ПРИЛОГ 2
Комплекс индукционих пећи изазвао је преоптерећење у хаварију три
трансформатора снаге од 1.5 MVA до 2.5 MVA у току једне године. Цена прекида
производног процеса је процењена на 20000 Евра на час……
6.4- Испад из строја регулисаног погона који је довео до обуставе производње

процењен је на 10000 Евра на час.
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3. Основни параметри изобличења хармоника и принципи
њиховог мерења у електричним инсталацијама





За квантитативно вредновање/мерење и естимацију/оцену хермонијских
изобличења струја и напона користи се неколико показатеља које треба следити
при одређивању било ког неопходног уређаја за корекцију а чајчешће су то:
Показатељ хармоника - фактор снаге
P
Фактор снаге (power factor) представља однос активне и привидне снаге .PF

S

P



1
Често га замењују са вредношћу
где су: P1- активна снага a S1 cos
привидна снага основне фреквенције, ovaj S1
параметар се односи само на
основну фреквенцију дистрибутивног система и разликује ce од фактора снаге, који
узима у обзир остале хармонике садржане у привидној и активној снази.



Интерпретација фактора снаге Први знак присуства већег броја хармоника у електричној инсталацији је
разлика измеђ измереног фактора снаге (power factor) и измерене вредности







cos f f1 50Hz .
Показатељ хармоника – амплитудни/темени-crest фактор
Параметри снаге и хармоници - снага нелинеарног изобличења;
Хармонијски спектар и хармонијско изобличење
Укупни/збирни фактор хармонијских изобличења (THD)
Практична оцена различити показатеља хармонијских изобличења
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3.1.Показатељи хармоника – апмплитудни/темени-фактор

(crest factor )
 Амплитудни фактор је однос вредности амплитуде струје/
напона и ефективне вредности (rms) ( или -root mean square –
kvadratni koren iz srednje vrednosti na kvadrat u toku poluperiode).


За синусоидалне сигнале амплитудни фактор је једнак са




За несинусоидалне сигнале амплитудни фактор може да буде ;или .
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 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 т.ј да су присутна напонска/струјна изобличења. 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 т.ј да су
присутна напонска/струјна изобличења.

I m / I rms

2
I m / I rms

2
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Fig М7.: Typical current waveform of a compact fluorescent lamp.
Fig M8: Typical voltage waveform in case of high impedance line
supplying non-linear loads.


Пример: Слика М7: представља струју конзумирану у компактној флуоресцентној
сијалици. Ir.m.s. : 0.16A,
IM : 0.6A THDi : 145%,
Амплитудни фактор/Crest
factor: 3.75.



Слика М7: Типични облик таласа струје
компактне флуоресцентне сијалице.

Слика М8: Типични облик таласа напона
када се нелинеарно оптерећење напаја
преко високо импедантног вода.
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Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD)

1
Y1

За сигнал (Y) коефицијент THD одређује се као: THD





Yh2 ;
h 1

Ово је сагласно са одређењем датим у стандарду IEC 61000-2-2. (треба приметити
да ова вредност може да буде већа од 1.). Сагласно са поменутим стандардом
параметар (h) може да се ограничи бројем 50. Коефицијент THD је један од
начина представљања степена изобличења који има утицаја на струју или напон у
било ком месту у инсталацији. Обично се изражава у %.
2- Сумарни (укпуни) коефицијент изобличења струја или напона
За струју која садржи хармонике формула је :

THDi

1
I1

I h2 ;
h 1

У наставку је представљен израз који је прегледнији и погоднији за примену када је
позната пуна ефективна вредност струје
и за напон са садржајем хармоника.

I rms
I1

I rms : THDi
THDv

1
V1

2

1

Vh2 ;
h 1

32

3.2.Мерење показатеља хармоника Садржај [избор]** Како практично оценити различите параметре хармоника








1- Уређаји, који се користе за мерење показатеља
– 1.1- Избор уређаја
– 1.2- Функција дигиталних анализатора
– 1.3- Рад анализатора и обрада података
2- Процедуре хармонијских анализа дистрибутивних мрежа
– 2.1- Режим рада
– 2.2- Циљеви анализа
– 2.3- Коришћење мерних уређаја.
3- Детаљна контрола хармоника
– 3.1- Предности стационарних уређаја
3.2- Предности коришћења уграђених уређаја за мерење и детекцију-откривање
хармоника .
Мерењима које изводе едуковани инжењери, са теоријским знањем и практичним
искуством уз помоћ мерне опреме за детекцију хармоника свих струја и напона
извода мрежа и/или инсталација, континуални прикупљањем (аквизицијом)
података и њиховим чувањем на меморијској картици рачунарске подршке. **
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1- Уређаји, који се користе за мерење показатеља
хармоника (THD) , the total harmonic distortion (THD) ,


- 1.1- Избор уређаја
Традиционални – класични методи за контролу и мерење предвиђају коришћење:



Осцилографа'-осцилоскопа Први знаци деформације могу се добити посматрањем сигнала струје или напона
на осцилоскопу. Одступање облика таласа од синусног јасно показује присуство хармоника. На осцилограму
струје или напона појављују се пикови, али са датим методом се не могу измерити компоненте.
Аналогни анализатори спектра
Представљају комбинацију појасних (опсега) филтара и волтметара ефективних вредности који обезбеђују
средњи ниво квалитета мерења и не могу да измере фазне помераје. Само нови модели дигиталних
анализатора могу тачно да одреде наведене показатеље (THDu,THDi,спектре.)




– 1.2- Функција дигиталних анализатора





Микропроцесори дигиталних анализатора:
рачунају карактеристике хармоника (фактор снаге, амплитудни фактор, снагу деформације THD);
испуњавају различите допунске функције (корекције, статистичку обраду, управљање процесима мерења,
приказивање, размену података и тд.)
у вишеканалним анализаторима врше разлагање спектара струја и напона у реалном времену.

– 1.3- Рад анализатора и обрада података


Аналогни сигнали се претварају у низове нумеричких вредности. На основу ових података
алгоритам брзе Фуријеове трансформације израчунава вредности амплитуда и фаза хармоника у великом броју временских опсега. При израчунавању THD већина нумеричких анализатора мере хармоника до 20-ог или 25-ог реда. Обрада нумеричких вредности израчунатих
помоћу алгоритма брзе Фуријеова трансформације (пеглање, класификација, статистика..)
може се изодити помоћу самог мерног уређаја или уз спољну софтверску подршку.
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3.2- Процедуре хармонијских анализа општих дистрибутивних
система / инсталација и мрежа
Неопходно потребна мерења која се изводе се на инсталацији која функционише/ради
обухватају превентивне мере у циљу добијања опште представе о стању (састављање
шема и планова).


















У вези са усвојеним мерама за корекцију обухватају одређивање разлога, извора поремећаја и
техничког решења потребног за одстрањење и проверу изабраног решења за снижења нивоа
хармоника (после уведених измена у инсталацији)
– 2.1- Режим рада
Вредности струје и напони се исиптују::
На извореима напајања и на сабирницеамаглавне разводне табле (или на сабирнице високог напона).;
У сваком одвојеном колу главне разводне табле (или на сабирнице високог напона).;
За мерење је непоходно знати услове рада електричне инсталације и врло часто стање батерије кондензатора
(укључена, неукључена, количину-број искључених степена) .
– 2.2- Циљеви анализа
Одређивање непоходност снижавања номиналних параметара установљеног постројења..
Квантитативно броја параметара који су неопходни систему за филтрирање и заштиту од хармоника који се
морају поставити у анализираном дистрибутивном систему..
Обезбеђење могућности упоређивања (компарације) измерених и допуштених вредности параметара система
(максималне вредности, дозвољене и номиналне вредности).
– 2.3- Коришћење мерних уређаја
Мерни уређај служи за индикацију како тренутних тако и стационарних параметара хармоника. За анализу су
потребне вредности параметара трајања од неколико секунди до неколико минута у току неколико дана
прикупљања. Потребне вредности хармоника обухватају:
Амплитуде хармоника струја и напона;
Удео у садржају (спектар) сваког струјног и напонског хармоника. ;
Сумарни (укупни) коефицијент изобличења (THD) форме струје и напона;
фазни померај између хармоника струје и напона истог реда и фазни став у односу на основни сигнал,
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например, у односу на напон основне / доменантне фреквенције.

3.3. - Детаљне контроле хармоника Показатељи хармоника могу да буду измерени уз помоћ:
стационарних уређаја постављених у дистрибутивном систему/мрежи; експерта који
ће провести минимално пола дана на површини на којој је размештена електрична
инсталација(то даје ограничену предтставу о стању електричне инсталације)

















– 3.1- Преимућства стационарних уређаја
Постоји читав низ разлога за превентивно постављање стационарних мерних уређаја у мрежама:
Присуство експерата је временски ограничено. Са само неколиком мерења у разним тачкама електричне
инсталације и у току дужег временског периода (недеља/месец дана) може се добити општа представа о раду
инсталације,узети у обзир и размотрити најчешће могуће ситуације:
- колебање напона извора напајања;
- промена у раду електричне инсталације;
- набавка новог уређаја у електричној инсталацији.
Мерни уређај постављен у дистрибутивном систему, омогућава добијање неопходних података и олакшава
дијагностику, и самим тим скраћује броји трајање њиховог обиласка. .
Стационарни мерни уређаји пријављују: било какав нови поремећај настао после постављања новог уређаја,
увођење новог режима рада или колебање параметара кола напајања..
– 3.2- Преимућства коришћења уграђених уређаја за мерење и детекцију
Код уређаја за мерење и детекцију уграђених у електрично разводно постројење:
Општа оцена (превентивна анализа) стања мреже чини сувишним неопходност::
- узимања мерне опрема под закуп;
- позивања експерата;
- укључења и искључења мерне опреме. .
За општу оцену стања мреже анализа главних нисконапонских разводних табли може се остварити увођењем
уређаја и/или мерним уређајима који су постављеним на сваком од одвојених кола. .
За корективне мере постоје средства која омогућавају да се:
- дреде услови рада у моменту хаваријске ситуације;
- састави шему (план, карту) дистрибутивне мреже и оцени унето техничко решења.
Коришћење посебних уређаја за решавање проученог проблема увећањем квалитета дијагностике.
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Уређаји за детековање хармоника

Садржај [избор]
Мерења – су прва етапа у успостављању контроле над хармоницима у угроженој мрежи. Зависно
од експлоатације сваке електричне инсталације неопходно решења се реализује различитим
врстама мерних уређаја. Систем PowerLogic (са уређајима Power Meter и Circuit Monitor) и уређаји
за контролу Micrologic поседују све неопходне функције за детекцију хармонијских изобличења.


1- Уређаји за контролу снаге
– 1.1- Систем PowerLogic с уређајима Power Meter и Circuit Monitor.



Ови делово обебеђују могућност високофреквентних мерења у разводним мрежама ниског и високог напона.
Представљају дигиталне уређаји са способношћу контроле квалитета електричне енергије.
PowerLogic – је комплексни модуларни систем који се састоји из Power Meter (PM) и Circuit Monitor (СМ) .
Задовољава широк опсег захтева – од једноставних Power Meter до веома сложених Circuit Monitor.Ти уређаји
могу се применити у новим или постојећим електричним инсталацијама у којима се мора одржати висок ниво
квалитета електричне енергије. Режим рада уређаја је двојак: локални и/или дистантни.
У зависности од места постављања у дистрибутивној мрежи, Power Meter обезбеђује ппочетну индикацију
квалитета електричне енергије. Основни параметри мерени уређајима Power Meter су:
Укупни (сумарни) коефицијент хармоника струја и напона (THD); и Фактор снаге.
Уређај Circuit Monitor (слика М14) врши детаљну анализу квалитета електричне енергије а такође анализира и
поремећаје у дистрибутивној мрежи. Основне функције овог уређаја су следеће:
Мерење више од стотину (100) електричних параметара.;
Чување у меморији и са минималним и максималним вредностима сваког електричног параметра;
Функција сигнализација, иницираних вредностима електричних параметара.;
регистровање података о догађајима;и регистровање одступања параметара струја и напона;
анализа хармоника ложених; и регистровање облика сигнала (контрола одступања).














– 1.2- Micrologic – уређај за контролу квалитета ел.енергије, уграђен у аутоматски прекидач
2- Рад уређаја за контролу квалитета електричне енергије
– 2.1- Програмска (software) подршка за дистантни рад и анализу
- 2.2- Програмска (software) подршка SMS
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1.2- Micrologic – уређај за контролу квалитета енергије, уграђен у аутоматски прекидач
У новим електричним инсталацијама уређаји за контролу Migrologic H, (слика М15), су
често саставни делови аутоматских прекидача серије Masterpact. Нарочито је корисно
применити их за мерење на изводима електричних инсталација (прикључак ЕИ) или на
дужим одвојеним водовима..


Уређај за контролу Migrologic H обезбеђује тачну анализу квалитета електричне енергије и
детаљну дијагностику неугодних догађаја у мрежи и предвиђено је да ради заједно са
монитором разводне табле или контролером. Уређај може да измери::







Измери струју, напон, активну и реактивну снагу;
Измери сумарни (збирни) коефицијент изобличења струја и напона (THD);
Прикаже амплитуду и фазу хармоника струја и напона до 51-ог хармоника закључно;
регистровати облик таласа сигнала ( контрола одступања од облика)..
Функција коју извршава уређајa Migrologic H, еквивалентна је
функцији уређајa Circuit Monitor.





Слика М14:Уређај и Circuit Monitor.

Слика М15:Уређај за контролу Migrologic H,у функцији
мерења хармоника за аутоматске прекидаче снага
Masterpact NT u NW.
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Методи за слабљење дејства хармоника
Постоје три различита начина да се ослаби дејство хармоника:
1. модификовање електричне инсталације, 2. примена посебних
уређаја у систему напајања; 3. филтрирање.
 Основне препоруке за слабљење дејства хармоника










За ограничење простирања хармоника у дистрибутивној мрежи постоје различита
решења која се морају узети у обзир, нарочити у етапи пројектовања нове
електричне инсталације.
Садржај [избор]
1- Размештање нелинеарних оптерећења ближе извору напајања
2- Груписање нелинеарних оптерећења
3- Коришћење одвојених извсора напајања
4- Трансформатори са специјалним спојевима намотаја
5- Инсталирање реактора на водовима
6- Избор прикладног система уземљења исталације (општег ДС)
– 6.1- Система TN-C
– 6.2- Система TN-S
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Основне препоруке за слабљење хармоника***
Филтрирање хармониика
Метод за слабљење дејства хармоника
Специални уређаји за слабљење дејства хармоника
Слабљење се остварује Свим мерама које обухватају поштовање међународних и националних
стандарда за пројектовање опреме са нормираним нивоом имунитета према утицају хармоника,
одржавање опреме у мрежи/инсталацији уз непрекидни надзор који подразумева детекцију
(мерење) , прикупљање података и архивирање података о хармоницима на савремен начин. ***



Основне препоруке за слабљење хармоника

За ограничење просирања хармоника у дистрибутивној мрежи постоје различита решења која се
морају узети у обзир, нарочити у етапи пројектовања нове електринсталације. Садржај [избор] :
 1- Размештање нелинеарних оптерећења ближе извору напајања
 2- Груписање нелинеарних оптерећења
 3- Коришћење одвојених извора напајања
 4- Трансформатори са специјалним спојевима намотаја
 5- Инсталирање реактора на водовима
 6- Избор прикладног система уземљења исталације (општег ДС)
– 6.1- Система TN-C
– 6.2- Система TN-S.
 1- Размештање нелинеарних оптерећења ближе извору напајања Хармоничка изобличења
напона увећавају смањење снаге кратког споја. Не узимајући у обзир економске критеријуме
препорука је да се нелинеарна оптерећења прикључе што ближе извору напајања. (сл. М16)..
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1- Размештање нелинеарних оптерећења ближе извору напајања.
Хармонијска изобличења напона повећавају се са смањењем снаге кратког споја. Занемарењем
економскеих критеријуме препорука је да се нелинеарна оптерећења прикључе што ближе извору
напајања. (слика М16)..
2- Груписање нелинеарних оптерећења
3- Коришћење одвојених извсора напајања
2. При разради, једнофазне шеме нелинеарних уређаја морају да буду одвојене од других (слика М17) . Ове две
групе уређаја се морају напајати са одвојених система сабирница.

Слика М16. Нелинеарна оптерећења укључена што ближе извору напајања (прописана шема) . Слика М17.Спајање
нелинеарних оптерећења у групу и њихово припајање што ближе извору напајања. (прописана шема)
Слика М18: Напајање нелинеарних оптерећења
из одвојеног трансформатора.
3.За ограничење садржаја хармоника у мрежи користе
се извори са 2 одвојена трансформатора (слика М18).
Недостатак оваквог поступка је висока екномска цена
електричне инсталације.
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4- Трансформатори са специјалним спојевима намотаја5- Инсталисање
реактора на водовима
5- Инсталисање реактора на водовима










4. Примена различитих спојева намотаја трансформатора омогућавају одстрањење хармоника,
например:
Примена трофазног трансформатора са два секундарна намотаја од којих је један са спојем у
звезду а други у троугао, смањује 5 и 7-и хармоник у примарном намотају (слика М19). Спој
типа звезда-троугао пригушује трећи хармоник...

Слика М19.Трансформатор са два секундарна намотаја пригушује 5 и 7-хармоник према мрежи
5. При напајању регулисаних погона постављени реактор на воду ``пегла ``облик струје.
Повећање привидне (пуне) импедансе напојне мреже (ОДС) ограничава садржај струјних
хармоника..
Батерије кондензатора и реактора повећава пуну импедансу комбинације ``реакторкондензатор`` за више хармонике. Ово спречава резонансу и штити кондензаторе.
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6- Избор прикладног система уземљења исталације (општег ДС)
6.1- Система TN-C
6.2- Система TN-S




6.1- У систему TN-C кроз проводник PEN теку струје изазване различитим
оптерећењем по фазама. У стационарном режиму кроз проводник PEN теку
струјни хармоници. Пошто он има одређену импедансу, незнатна промена
потенцијала (неколико %) између уређаја може довести до удара/потреса у раду
електронског постројења..
Зато се систем TN-C користи само за напајање енергетских кола у главном делу
мреже не треба да се примени за напајање `осетљивих` електричних пријемника.
Слика TN-C систем,у коме су неутрална и заштитна
функција обједињене у једном проводнику кроз цео
систем. TN-C систем код кога су целом дужином од
трансформатора до пријемника сједињени PE и N
вод у један PEN вод који врши функцију оба.
(C = combined, engl. Спојено, здружено)
НИШ ЈУГОИСТОК, нема заштиту од хармоника,
систем не треба да се примењује за напајање
``осетљивих`` електричних пријемника
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6.2- Система TN-S.



Дати систем TN-S се препоручује за примену када су хармоници присутни
у мрежи. Неутрални и PE заштитни проводник су потпуно одвојени један
од другог и расподела потенцијала у мрежи је равномернија

.

Слика 1. TN-S систем, који кроз цео систем има
раздвојене неутрални и заштитни проводник;
TN-S систем код кога су целом дужином од
трансформатора до пријемника заштитни вод (PE)
одвојен од неутралног вода (N). Спојени су само у
једној тачки у звездишту трансформатора.
(S = separated, engl. Одвојено). Ако неутрална тачка
није расположива или није приступачна, један фазни
проводник се може уземљити у трансформаторској
станици. У том случају, фазни проводник не сме
служити као заштитни проводник.
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Заштитни проводници морају се уземљити у/или близу одговарајућег трансформатора
или генератора. Ако постоје други ефикасни спојеви са земљом, заштитни проводници
се по правилу такође спајају са овим тачкама где је то могуће., на улазу у објекте.

.

 TN-C-S систем - Побољшање TN-C система :
У TN-C-S систему, су
неутрална и заштитна
функција обједињене у
једном проводнику само у
једном делу система; а у
другој тачки се раѕдваја у
PE и N водове. Cистем се
често користи код спајања
објекта на мрежу NN. PEN
вод се користи од
трансформатора до
прикључног места где се
дели на PE и N и затим
разводи унyтар објекта све
до пријемника.
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Филтрирање хармоника
У случају када се покаже да претходно описане превентивне мере нису
довољне електричне инсталације се морају опремити системима за
филтрирање. Постоје три типа филтера: Пасивни, Активни, Хибридни,.








1- Пасивни филтри
– 1.1- Типична примена
– 1.2- Принцип дејства
2- Активни филтри (активни компензатори
хармоника
– 2.1- Типична примена
– 2.2- Принцип дејства
3- Хибридни филтри
– 3.1- Типична примена
– 3.2- Принцип дејства
4- Критеријуми избора
– 4.1- Пасивни филтер
– 4.2- Активни компензатори хармоника
– 4.3- Хибридни филтри

* 1- Passive filters
1.1- Typical applications
1.2- Operating principle
* 2- Active filters (active harmonic
conditioner)
2.1- Typical applications
2.2- Operating principle
* 3- Hybrid filters
3.1- Typical applications
3.2- Operating principle
* 4 - Selection criteria
4.1- Passive filter
4.2- Active harmonic conditioners
4.3- Hybrid filters
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4. Прорачун параметара значајних за избор вредности отпора
распростирања уземљења, утицај виших хармоника.
Припрема рачунарских програма у методу организованог моделовања се у савременој техничкој
литератури назива предпроцесирањем (Формирање модела техничког система).

4.1. Ударна срп(импулснарус-еквивалентнаeng) отпорност уземљења








При пројектовању система подземне инсталације (електричне, гасне, водоводне ..) постоји низ тешкоћа.
Изолациони слојеви водова који служе за проток енергије/флуида не обезбеђују њихову пуну заштиту од
хемијских утицаја и могућих електричних поремећаја. У ел. инсталацијама струје створене око уземљења могу
да увећају број и вредности параметара које карактеришу поремећаје на водовима (најчешће су то цеви). Неma
универзалниогметода за израчунавање транзиентних процеса насталих отицањем струја у земљу, због разних
поремећаја (квар, земљоспој) или сметњи (преоптерећења, нпренапона због прекида фаза, виших хармоника)
или атмосферских пражњења.
Приближна решења могу се одредити по аналогији с
а транзиентним процесима на водовима уз ограничен
број услова . Процеси у електричним уређајима се
решавају помоћу методе``пројекције`` чија је једна
модификација Метода Коначних Елемената – МКЕ
(Rica, Gal erkina).Суштина је у тестирању апроксима
ција решења диференцијалних једначина да би се
нашла `пројекција `-приближно решење у коначном
блику у дефинисаном просторном домену.
При уласку у земљу напонски (струјни) ЕМ талас наи
лази на промену таласне отпорности са Z1 на Z 2 .
земља се понаша као оптерећење. У тачкама дисконт
инуитета енергијa ЕМ поља (талас напона: -упадни, -пролазни ce претвара у магнетну енергију (карактеристике струјног таласа) Колики део електричне енергијесе
претвара у магнетну зависи од вредности и односа Z1 и Z 2 .
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При одвођењу ј струја виших хармоника догађа се сличан процес као
при одвођењу јаких струја грома у земљу - уземљивачи имају високе
потенцијале и око њих се ствара јако електрично поље које ће бити
утолико веће што је прводност тла слабија.






Aко је вредност поља већа од пробојног напона тла око уземљивача (сонде) долази до пробоја
и све већи део тла постаје проводан. Први утисак је да се попречни пресек кроз кога тече
струја повећао.То би значило да се, због повећања вредности поља и привидног повећања
пресека, смањила електрична отпорност. Са друге стране индуктивност зависи од вредности
обухваћеног флукса око сонде и не допушта брзу промену узрока (закон конверзије) од кога је и
сам настао и резултат је да се струја у земљу расподели само на почетку ``радијалног
уземљивача`` и да дуж њега густина струје нема исте вредности. Овај други феномен за
разлику од првог делује на повећање вредности отпорности.
Дакле,вредност отпорности система сонда- тло (уземљење) зависи од 2 утицаја: први делује на
повећање а други на смањење отпорности. Резултантна вредност отпорности назива се
ударнасрп - импулсна отпорност уземљења и означава се са ( ударна отпорност распростирања
уземљивача). На вредност посебно утиче временски облик струје грома – стрмина струје
грома чија вредност се креће у опсегу .. /или хармоника високе вредности фреквенције.
Карактер транзиентног процеса у земљи одређују вредности величина извора (напона/струје) и
пара-метри тла: отпорност,индуктивност, капацитивност и одводност.Модел у ком се решавају
треба да садржи све параметре који се односе на елементарне деонице (расподељени параметри)
или целу дужину простирања (концетрисани параметри). Тачнији модел (метод МКЕ) се добија
ако се примене јединичне вредности параметара: r x , l L x , i g x , c x .
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Суштина поступка је у томе да коефицијент линеарности, у овом случају (a )
одређује ранг хармоника (h 1;3;5 ;7..)
Вредности струја се одреде из једначина телеграфичара O. Heaviside-а.


За мале вредности импулсних струја пражњења спроведене у земљу, које се могу
a t радијални уземљивач се
сматрати линеарном функцијом времена i x ,t
понаша као дуги преносни вод чији сегмент има параметре , , i (сл. 2).

d 2U x
dx 2



2

U x

r

plL g

pc

j

Слика 2. Еквивалента шема деонице уземљења и облик струјног таласа који
наилази на дисконтинуитет Z1 и Z2
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Системи уземљења


Према JUS N.B4.800 тип A подразумева радијално распоређене и вертикалне
уземљиваче а сваки од одводних проводника се преко мерног /испитног споја и
земног уводника повезује на радијалне и цевне сонде. За вертикално и
хоризонтално постављене електроде важи (Тип В се односи на прстенасте
уземљиваче положене директно у земљу или темељ објекта) [7]:



R
{A Вертикално постављена електрода на дубини h=0 }






1 1
4l
ln
l2
d0

1 1
l2
ln
{A Хоризонтална, дубина h=0, R
a зa h=h R
}
l2
hd0
1
l
4 D2
ln
Уземљивач типа B, хоризонтални прстен пречника D дубинe h : R
l 2 2D
hd0

1 1 2l
ln
l
d0

За облик струје

i x ,t

at

решење је добијено из Diamelovog интеграла:

t



i x, t

i 0 iuz x, t

i` t

iuz x, d , i 0

0, i` t

at

` a

0
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временске константе трајања процеса; Т1,Т2...Тк. T1
2

z 0, t


R 1

3

T1

k n

6

1

č

e

2

č

R

Rdop

Tk

2

LG
2

l L gl 2

T1

2 2

k2

k

k 1

Maксимална вредност импулсне отпорности уземљивача из израза (22)
‚



Tk

l l l gl

z 0,

č

2T1
1
1
gl
č

u 0,t
i 0,t

‚

k

1

k 1k

2
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R1 1
3

2

R
č

lLl
3 č

(25)

 Импулсни коефицијент je по релацији (25):
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gl

č
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Rdop
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1 1
3
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R
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1
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a R

č

lLl
6

(26)

(27)
(28)

k 1
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а) Зависност импулсне импедансе уземљења типа А (радијалног) од
времена чела импулса за вредности параметара
б) Зависност импулсног фактора издуженог уземљивача од датих односа на
слици и временске константе уземљивача .
с) Вредности напона дуж радијалног уземљења када су вредности
1 l

20 m

2 l

40 m

3 l

3 l

80 m
0

z/R

f

c

60 m

4 l

/ T1

1 l

20 m

2 l

500 m

80 m

500 m

č

40 m

3 s
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ЗАКЉУЧАК
Ново сазнање је да се не сме занемарити тај утицај, јер већ при трајању
чела импулса реда č 3 s у земљи са
500 m уземљивачи се
понашају као да имају концетрисане а не расподељене параметре.




У већини националних стандарда, при одређивању ударне отпорности не узима се
у обзир утицај виших харноника на допунску отпорности ако је део
1 L
0 .1
тј. мањи од 10% у импулсном фактору у релацији (26).
3 č R
2
2
Тада је ,
č
T1
0.1
33
3 č
T1 0.3
и може се сматрати да уземљивач има карактеристике уземљења са
концетрисаним параметрима.
Из (21) и (22) добија се однос напона дуж уземљивача према напону на почетку –
месту где импулс струје улази у тло: . u x, t
u x, t

u 0, t

at z 0, t

Релативне вредности напона дуж уземљивача зависе од стрмине a струје
хармоника . На слици 3.c je зависност вредности напона дуж радијалних
уземљивача различитих дужина када је време чела импулса
3 s
č
500 m
a отпорност земље .
Са дијаграма, слика 3.c јасно је да је, при већим дужинама уземљивача, вредност напона врло
мала што значи и мало искоришћење и ефикасност удаљених делова уземљења..
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5. закључак: намена стечених знања континуираног образовања














Примена у пракси на конкретним објектима у домену конструисања, пројектовања и изградње,
тј реализације на новим основама. таква знања су искуствена и драгоцена иако немају карактер
фундаменталних тј. оних стечених у образовању.
Модул и смер виших хармоника може се детектовати с`неком од предложених метода .
Мерни методи за детекцију виших хармоника су засновани на примени мерних уређаја за
одређивање напона и струја у изабраним местима испоручиоца и корисника ел енергије.
За мерење се користе уређаји типа fluke ,описани у тексту прилога. Мерењу претходе
алгоритми за прорачун по изабраној методи. Повезивањем програма и мерног уређаја може се
омогућити сталан надзор над токовима хармоника у мрежи или инсталацији.
Програми matlab, labview за симулацију виших хармоника у мрежама на којима су прикључена
оптерећења са изабраним величинама и параметрима замењују недостајуће мерне уређаје. за
програмирани ранг хармоника и изабране компоненти редоследа (0,1,2) .
На основу активне (и реактивне) снаге могу се симулирати процеси и обрадити резултати
добијених вредности, табеларно или у облику дијаграма. тaкo се може сазнати који су
хармоници генерисани (3,5,7,..) и шта се добија после fft обраде симулираних сигнала.
Примењени програмаи се састоје из 2 дела: front diagrama за писање програма и промену
параметара и front diagram служи за приказ корисничких резултата.
развијени аналитички потупак и добијени изрази користе се за оцену утицаја индуктивности на
вредност ударне отпорности распростирања код уземљивача, при појави виших хармоника.
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ПРИЛОГ 1. 1.ПОЈМОВИ И ВЕЛИЧИНЕ: Стандарди који одређују дозвољене
границе хармоника и начин детекције (мерења): IEC 61000 3-2, IEC 610 00 34, IEC, 61000 3-6, IEC 61000 4-7 и IEEE 519-1992, (СРПС..) поред хармоника
дефинишу и величине и параметара: амплитуда напона, фреквенција...и:
колебања напона: (споре промене) и




брзе промене напона

Разликују се споре и брзе промене напона а колебање је прихватљиво, ако, при нормалним погонским
условима,95% свих 10-мин средњих вредности ефективних вредности напојног напона у интервалу једне
седмице има одступања +/-10 % вредности нормираног називног напона (Vn) (не убрајају се прекиди
напајања). Од укупно 1008, 10-мин. средњих вредности у току седам дана, њих 958 мора да има вредности у
опсегу 207 –253 V, за називни напон од 230 V AC (Слика. 1.a).).

Слика 1.a)

Слика 1. b) (Време детектовања 3 дана)
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Прилог 1 краткотрајни прекиди напајања
дуготрајни прекиди напајања.
повремени пренапони мрежне фреквенције између фазних проводника и земље .

прелазни (транзиејентни) напони између фазних проводника и земље .

сигнални напони суперпонирани напону напајања.



треперење (фликери)
Дефиниција Flicker јe: ако је у некој просторији 100 људи и вредност јачине светлос
ти промени толико да може да је осети 50 људи, каже се да је интензитет flickerа
(треперења) једнак са 1. Дефиниција и детекција овог параметра наметнута је због чињенице да промена јачине светлости у радној и животној средини негативно утиче на здравље,
радну и способност човека (појава нерозе, депресије, главобоље, оштећење вида итд.).







пропади напона
Дефиниција: Пропад је нагло (непредвиђено), кратковремено, (10 ms, до 1 min)
смањење напојног напона у опсегу 90 %,па дo 1%, после чега се поново успостав
ља првобитна вредност (називни напон). Пропади углавном настају због кварова у
потрошачким постројењима или у јавој дистрибутивној мрежи. Дозвољени
орјентациони број пропада напона у години сме да буде у опс- егу 10-1000,да трају
мање од 1s, амплитуда мањих од 60% апмлитуда називног напона (слика 1.d.)
напонске несиметрије
Дефиниција: При нормалним погонским условима,све 10-min. средње вредности
ефективних вредности инверзне компоненте напона за њих 95% у току седам дана
не смеју да буду прекорачене вредности од 2% у односу на директне компоненте
(позитивног редоследа ) .
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Слика 1с).(Време детектовања 3 дана) Слика 1d.(Време детектовања 3 дана)
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Прилог 1



Слика.1.е. Напони виших хармоника и напонски сигнал са значајним присуством 3
и 5 хармоника
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ПРИЛОГ 2
Uticaj elektrolučnih peći na kvalitet električne energije




Električna energija je jedan od kvalitetnijih i traženijih oblika energije za cije se dobijanje
se koriste drugi izvori energije, (mehanička energija za pokretanje rotora generatora).
Zalihe energije ekonomisti definišu kao neke spoljne finansijske tokove i nijedan
od njih ne zna da energetski tokovi kontrolišu ekonomiju, tj. da su to tokovi unutar
strukture eknomskih sistema i da se ne smeju ignoristati. Ekonomski rast se može
stimulisati preko novčanih špekulacija na tržištu. Ali, takve operacije su moguće samo
ako postoje vece neiskorišćene energetske rezerve tj. ako se količina rezervi bliži
beskonačnoj vrednosti. Ako se smanje energetske rezerve smanjuje se i proizvodnja, i
manipulacije u sferi novčanih transakcija imaju mali efekat. Ekonomisti moraju da
steknu elementarna znanja o vrednosti fizičkih zakonitosti o energiji. Energija se
tretira kao roba a njen kvalitet kao jedan od važnijih parametara pri određivanju njene
cene i atraktivnosti, u pokrenutom procesu demonopolizacije elektroprivrede i uvođenja
konkurencije među distributerima.
Problem kvaliteta isporučene električne energije vezan je za ukupnu stabilnost rada
sistema, poremećaje u radu i međusobne uticaje sistem-potrošač.
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IV. ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА У ЕУ И РУСИЈИ И ПРИЛОЗИ
IEC [1]










НOВИ IEC STANDARDI који обухватају област Електричних инсталација
стручној јавности су у свету познати од 2006 године када их је IECoбјавио
на sajtu IEC Standards, (http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm) почев од норми
МЕК IEC 60038 Стандардни напони
..
МЕК IEC 60364 Електричне инсталације зграда
..
дo норми
МЕК IEC 62271-202 Блоковске/модуларн трафостанце високог/ниског напона
Све ове норме су најуређенији део стандарда али нису на адекватан
начин третиране у СРПС као што је последњи у низу IEC 62271-202
надостају
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Импеданса земљоспојне петље и виши хармоници

3 Фазно
напајање

N/L

1. Импеданса мора да буде довољно мала да ви струја квара
имала довољно високу вредност за реаговање заштитних
уређаја у датом временском опсегу. (IEC 60364-6-61 T.5.7.2)
2. Импеданса петље квара при земљоспоју мора да буде
усаглашена са искључном карактеристиком заштитног уређаја.

61

Систем уземљења у коме је импулсна отпорност
простирања у уземљењу један од параметара
У стандарду постоји 3 начина за детекцију
исправности импедансе петље квара :
 1.Meрењем импедансе петље квара при оптерећењу
ОДС (и компарација са вредностима у IEC табели)
 2. Израчунавањем максималне дозвољене дужине за
FSC(FinalSubCircuit-укупне за`под`-помоћно коло),
и свега у колу што иде уз то.
 3.Meрењем у систему А’-фазни вод A/A-E (Зeмљоспојне импедансе).Затим поређење са вредностима
у тaб 3.2IEC 60364-4-43&T.8.1 IEC 60364-4-43 2004.
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Систем уземљења
16A

Oптерећење
N/L

Meрни EN спoj мора да буде нa
лeвoj сtрaни од оптерећења

Zpetlje/LOOP = Zfaznivod.ACTIVE + Zuzemlj.EARTH + Z

NEUTRAL

+ Z TX

Сви делови ове импедансе ограничавају струје и диктирају вредности струја
квара које ће протећи
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Систем уземљења
16A

АФазни –погонски
Проводник

Oптерећење
N/L

Уземљењ
MEN Link мора да буде неошећени са леве стране
МЕН Meрни (E-уземљење, N-Неутрални) Link –
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Систем уземљења
16A

Load
N/L

Пoшто дужина и CSA нису
познати може се претпоста
вити да ће 80% пада
напона бити на под - колу у
условима квара (B5.2.1b).

За 80% пада напона при квару
на FSC (укупном суб – колу )
мора да се оствари 80%-тна
импеданса петље квара.
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Систем уземљења
3 начина - Провера исправних вредности
импеданси петље квара
1 Meрење импедансе пеље квара
2. Израчунавање максималне фозвољене
дужине помоћног кола у конкретном случају
3.Измeри се ипеднаса петље A/A-E земља .
Упоредсе се вредности са онима из табела IEC
Tabele 3.1, i T8.2, страна 325),
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3.Измeри се ипеднаса петље A/A-E земља .
Упоредсе се вредности са онима из табела IEC
Tabele 3.1, i T8.2, страна 325),

Главна разводна табла

Oптерећење
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За напајање 3-фазног асинхроног мотора на даљини 140m
користи се 300mm2 подземни eл. кaбл кроз чију фаза А наранџасте боје тече струја 350A, Треба измерити укупну
стварну импедансу

7.

Meрење укупне стварне импедансе.
GLAVNA RAZVODNA TABLA

Opterećenje

A

I

5A
Z = V/I

V
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Главна разводна табла

Заштитни уређај

Сабирница
Link-нуловања

MEN-Главни
спој система
нула земља

Сабирницa/Link
уземљења

Струја квара

Оптере
ћење

Beleška IAKO JE U NORMALNIM
USLOVIMA SVE DRUGAČIJE IPAK
ĆE RADITI ISPRAVNO!!!
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Разводна табла 1

Гравна разводна табла

Glavni prekidač

Zaštitni uređaji
kola

Заштитни
уређај кола

Link нуловања

Разводна табла 2
Link ЗА УЗЕМЉЕЊE

Link нуловања

Oтворено
коло
главногMEN
споја

Помоћни вод

Zaštitni
uređaji kola

Link ЗА УЗЕМЉЕЊE

Link нуловања
Помоћни вод

Главни вод за
уземљење
Помоћни вод

IEC 6.......
5.6.6b(IV)
Koло заштиног
уређаја
Link за
уземљење

Link нулованња

Разводна табла 3

Шта се догађа на Разводној табли
kaдa je MSB
(most signification bit)
(најзначајнији) MEN link
MEN (главни EN спој)
Oтворено коло?
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A N
Значајна
потрошачка
постројења

Главна разводна табле

Koлo зaштитних
Уређаја

Главни
MEN спој

Oбухваћени су
-Земљоспојна сонда
-Водоводне цеви
-Славине
-Метални делови
канализације
-Kућишта апарата

Oптере
ћење
Link за нуловање

Link зa уземљење
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Штa се догађа када се отвори коло
главног неутралног вода

Главна табла

Важнија
потрошача
постројења
Koло заштитних
уређаја

OPEN
CIRCUIT
Neutral

Link нуловања

Link уземљењa

Oптере
ћење
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Главна табла

Koла заштитних
уређаја

Link Нуловања

Важнија
потрошачка
постројења

Link Уземљења

Струја
оптерећења
Оптере
ћење
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Главна табла

Koло заштитних
уређаја

Link Нуловања

Link Уземљења

Значајна
потрошачка
постројења

Струја оптерећења

Oптере
ћење
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Главна табла

Напони ...

Koло заштитних
уређаја

Важна и осељива
Потрошачка
постројења

Ниски напон

Lo load Resistance
Optere
cenje

Link за нуловање

Hi stake - earth
Високи
Resistance:
напон
30 - 2k

Link за уземљење

Високи напон
у систему уземљења
75

Глава табла

Ниски
напон
Lo
load Resistance

Koло заштитних
уређаја

Нaпони...

Сабурницае
нултог вода

Hi stake - earth
Resistance:
Високи
напон
30 - 2k

Важни и
осетљиви
уређаји

Оптере
ћење
Уземљење

Moгући делови под напоном

-славине
High Voltage on
-канализација
Earth System
-водоводне
цеви
-метални оклопи и направе
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