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Harmonické
Aktivní harmonické kondicionéry
Za více než deset let se problematika kvality elektrické energie změnila ze specializovaného na oblast
hlavního zájmu. Obchodníci ve zvýšené míře spoléhají na dodávku elektrické energie pro kritické zátěže,
zatímco zvyšující se počet zátěží na bázi výkonové elektroniky zvyšuje harmonické rušení v napájecím
systému. Výkonové kondicionéry se stávají důležitějšími pro energetické podniky a jejich zákazníky.

Úvod
Problémy způsobené harmonickými proudy v instalacích a v napájecí síti jsou diskutovány v části 3.1. Velká
část průmyslové, komerční a domácí zátěže je nyní nelineární a úroveň zkreslení v distribuční síti nízkého
napětí se stala závažným problémem. Potenciální problémy, které by mohly být způsobené zvýšeným
harmonickým napětím na napájecí síti byly rozpoznány již dávno, a proto byly zavedeny postupy a normy
tak, aby se omezilo zkreslení. Úspěchu bylo dosaženo v tom, že problémy ze strany zákazníků jsou téměř
vždy způsobeny podmínkami v rámci jejich vlastní sítě a pouze zřídka importovány z napájecí sítě. Jestliže
by tato situace měla vydržet, potom zákazníci musí omezit harmonický proud, který odebírají. Následně,
zákazníci musí zajistit filtraci harmonických tam, kde je to nezbytné, aby se toho stavu dosáhlo. Obecně
vzato, existují tři metody, každá s vlastními výhodami a nevýhodami. Tyto jsou:
• Pasivní filtry
• Transformátorová řešení - izolace, zapojení do lomené hvězdy, seskupení vektorů
• Aktivní filtry
V této části se diskutují aktivní filtry, někdy se nazývané aktivními harmonickými kondicionéry (AHC).
Příklady zde použité se vztahují ke komerční verzi vyrobené firmou MGE UPS Systems Limited a
prodávanou pod obchodním jménem "SineWave".
Zařízení pro zmírnění harmonického zkreslení může být realizováno buď, aby se uspokojil dodavatel
elektrické energie ( tj. splnit požadavky G5/4 nebo místní ekvivalent), nebo aby řešilo problémy
vznikajícími vlivem harmonických proudů v rámci určité lokality. Pozice a výběr zařízení bude závislé od
konkrétních podmínek a bude obvykle vyžadovat detailní průzkum.
Tam, kde se používá zařízení informační technologie (IT), budou přítomny všechny liché harmonické a
povedou k problémům jako je přetížení středních vodičů 3-n násobnými ( tj. liché násobky tří)
harmonickými. Takové problémy mohou být zmírněny dobrým projektem - správným návrhem kabelů v
době instalace - ale často změny ve funkci budovy a v zapojení vedou k tomu, že tyto problémy vznikají
dlouho poté, co budova byla uvedena do provozu. Problém se zhoršuje tím faktem, že vybavení kanceláře
je často reorganizováno, takže obvody, které byly jednou relativně "čisté" se stávají značně znečištěné.
Jinými slovy, obsah harmonických v instalaci budovy se mění, když je přidáno nové vybavení a existující
vybavení přemístěno. Tyto změny jsou obvykle plánovány, aniž by se bral v úvahu účinek, který mohou mít
na elektrickou infrastrukturu.
Výměna kabelů v provozní budově může být velmi drahá a příliš rušivá, abychom o ní uvažovali, takže je
zapotřebí dalších metod zmírnění. Pasivní filtry jsou možné, ale je poněkud obtížné navrhnout účinný
pasivní paralelní filtr třetí harmonické. Jakýkoli pasivní filtr bude řešit pouze harmonické frekvence, pro
které byl navržen, takže jednotlivé filtry budou požadovány pro frekvence, působící potíže.V kterémkoli
případě, když se mění obsah harmonických, pasivní filtry se možná budou muset nahradit nebo doplnit.
Transformátory zapojené do lomené hvězdy a izolační transformátory v delta zapojení jsou účinné proti
3-n násobné harmonické, ale nemají žádný účinek na další harmonické. V tomto typu aplikace je velmi
dobrým řešením aktivní harmonický kondicionér.

Topologie aktivních harmonických kondicionérů
Myšlenka aktivních harmonických kondicionérů je relativně stará, avšak nedostatek efektivní techniky za
konkurence schopnou cenu zpomalila její vývoj na mnoho let. Dnes rozšířená dostupnost bipolárních
transistorů s izolovaným hradlem (IGBT) a procesorů pro digitální zpracování dat ( DSP ) způsobila, že
aktivní harmonické kondicionéry jsou prakticky řešitelné.
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Obr. 1 - Paralelní aktivní harmonický kondicionér

Koncepce aktivních harmonických kondicionérů je jednoduchá, výkonové elektroniky se používá k
vyrábění harmonických proudů požadovaných nelineárními zátěžemi tak, že provozní napájení je pouze
proudem základní harmonické. Obr. 1 ukazuje princip paralelního filtru
Proud zátěže se měří proudovým transformátorem, jehož výstup je analyzován pomocí DSP, aby se určil
obsah harmonických. Tato informace je použita proudovým generátorem, aby se vyrobily přesně takové
harmonické proudy, které jsou požadovány zátěží v příštím cyklu základní křivky. V praxi jsou harmonické
proudy tekoucí z napájecí sítě sníženy asi o 90%.
Protože aktivní harmonický kondicionér reaguje na měření proudového transformátoru, rychle se adaptuje
na změny zátěžových harmonických. Protože procesy analýzy a generování jsou řízeny softwarem, je
jednoduché naprogramovat zařízení tak, aby se odstranily pouze určité harmonické, aby se poskytl
maximální zisk v rámci výkonu zařízení.
Bylo navrženo určité množství různých topologií a některé z nich jsou popsány níže. Pro každou topologii
existují problémové oblasti týkající se požadovaného výkonu komponentů a metod pro stanovení
celkového výkonu kondicionéru pro kompenzaci zátěží.

Sériové kondicionéry
Tento typ kondicionéru spojeného do série s distribuční sítí kompenzuje obojí, harmonické proudy
vyrobené zátěží a zkreslené napětí, které je již přítomno v napájecím systému. Toto řešení je technicky
podobné linkovému kondicionéru a musí být dimenzováno na celkové jmenovité zatížení.
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Obr. 2 - Sériový kondicionér
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Obr. 3 - Paralelní kondicionér
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Obr 4 - Hybridní kondicionér

Princip činnosti paralelního aktivního harmonického kondicionéru
Aktivní kondicionér je spojen paralelně s napájením a nepřetržitě injektuje harmonické proudy, které
přesně korespondují s harmonickými proudy způsobenými zátěží. Výsledkem je, že napájecí proud zůstane
sinusový.
Je řešeno celé nízkofrekvenční harmonické spektrum, od druhé po dvacátou pátou harmonickou.
Jestliže harmonické proudy vyvolané zátěží jsou větší než je jmenovitý výkon aktivního harmonického
kondicionéru, potom kondicionér automaticky limituje jeho výstupní proud na maximální hodnotu;
kondicionér nemůže být přetížen a bude pokračovat v činnosti až do maximálního hodnoty. Jakýkoli vyšší
harmonický proud bude doplněn z napájecí sítě; aktivní harmonický kondicionér může bez poškození
pracovat v tomto stavu neustále.

Připojovací body a konfigurace
Aktivní harmonické kondicionéry mohou být instalovány v různých bodech distribučního systému:
• Centrálně, ve společném napájecím bodě (PCC), pro celkovou kompenzaci harmonických proudů
( Obr. 5, pozice A )
• Částečná kompenzace harmonických proudů ( Obr. 5, pozice B )
• Blízko ke znečišťujícím zátěžím, aby se zajistila místní kompenzace harmonických proudů
( Obr. 5, pozice C )
Povšimněte si, že kondicionér reaguje pouze na "tok" harmonické; kondicionér v pozici B by např.
kompenzoval pouze harmonický proud zátěží na napáječi S3 a nereagoval by na zátěže na kterémkoli jiném
napáječi. Toto dovoluje velkou flexibilitu v návrhu schématu filtrace.
Tak, jak je tomu u všech harmonických filtrů, strana zátěže je stále znečištěna harmonickými proudy; pouze
napájecí síť byla vyfiltrována. Všimněte si, že napájecí kabely zátěže stále musí být navrženy s uvažováním
harmonických a skinefektu.
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V ideálním případě by se měla kompenzace harmonických uskutečnit v místě jejich vzniku. Abychom
optimalizovali kompenzaci harmonických, několik kondicionérů smí být spojeno v různých konfiguracích.
Tyto konfigurace mohou být použity v jakémkoli bodu distribučního systému, a nabízet tak úplnou
flexibilitu a široký výběr kompenzačních strategií. Nejběžnější konfigurace jsou popsány v následujících
dvou odstavcích.
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Obr 5 -Tři úrovně radiálního distribučního systému ukazující možné body pro připojení AHC
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Obr 6 - Paralelní konfigurace

Paralelní konfigurace
Tato konfigurace na Obr. 6 splňuje dva odlišné požadavky:
• Zvýšenou kompenzační kapacitu v daném bodu střídavé sítě tím, že spojí až čtyři kondicionéry
stejného jmenovitého výkonu
• Zvýšená kompenzační kapacita pro jakékoli budoucí rozšíření zátěže
• Zlepšená spolehlivost i použitím kondicionéru stejného jmenovitého výkonu v rezervním
provozním režimu
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Obr. 7 Kaskádová konfigurace

Kaskádová konfigurace
Tato konfigurace na Obr. 7 má následující výhody:
• Zvyšuje celkovou kompenzační kapacitu při použití kondicionéru stejného nebo odlišného
jmenovitého výkonu
• Kompenzuje konkrétní zátěž nebo harmonickou místně a kompenzuje skupinu nelineárních zátěží
globálně

5

Aktivní harmonické kondicionéry
Výsledky aplikačního testu
Tato část prezentuje některé typické výsledky aplikace aktivního harmonického kondicionéru pro různé
nelineární zátěže. Údaje ilustrují úrovně filtrace, kterých může být dosaženo typickými aplikacemi
v průmyslu a v komerčních budovách.

Zátěže typu PC (počítače)
Zátěže typu PC jsou charakterizovány tím, že obsahují všechny liché harmonické nízkého řádu s velmi
vysokými úrovněmi třetích, pátých, sedmých a devátých. Typické spektrum je ukázáno na Obr. 8.
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Obr. 8 - Nefiltrované spektrum PC zátěže

Tento typ zátěže způsobuje mnoho problémů, včetně přetížení středních vodičů, přehřátí transformátorů a
zahřívání vlivem skinefektu, jak se o tom diskutuje v části 3.1 tohoto průvodce. Při použití aktivního
harmonického kondicionéru u této zátěže je produkováno spektrum napájecího proudu, které je na Obr. 9.
Zlepšení je zřejmé - harmonické zkreslení proudu THDI se snižuje z 92,6% na 2,9% ( součinitel 32 )
a efektivní hodnota proudu se sníží o 21%.
Úplná filtrace, jako je ukázáno na Obr. 9, vyžaduje větší proud z kondicionéru. Záleží na situaci, nemusí být
nezbytné eliminovat všechny harmonické proudy. Problémy mohou být pouze u např. třetí harmonické
a může být postačující zabývat se pouze touto harmonickou. Obr. 10 ukazuje účinek na napájecí proud,
pokud je aktivní harmonický kondicionér naprogramován tak, aby se odstranila pouze třetí harmonická.
Výhoda tohoto přístupu je, že problém je vyřešen s nižším proudem aktivního harmonického kondicionéru,
takže jeden kondicionér zvládne mnohem větší zátěž.
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Obr. 9 - Plně filtrované spektrum PC zátěže
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Obr. 10 - Dílčí filtrace PC zátěže

Zátěže s regulovanými pohony
Obr. 11 ukazuje typický regulovaný pohon částečně zatížený. Velmi vysoké hodnoty páté a sedmé
harmonické mohou způsobit vážné problémy v elektrické instalaci, jako je přehřátí transformátoru,
a mohou být vážným problémem při dodržování limitů harmonických proudů v napájení.
Tím, že přidáme aktivní harmonický kondicionér a umožníme plnou filtraci, vyrobíme spektrum dle
Obr. 12. V tomto případě, THDI se sníží ze 124% na pouhých 13,4% ( faktor 9,3 ), a efektivní hodnota
proudu se sníží o 30%.
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Obr. 11 Typická nefiltrována zátěž s regulovanými pohony
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Obr. 12 - Filtrovaná zátěž s regulovanými pohony

Výhody aktivních harmonických kondicionérů
Aktivní harmonický kondicionér má následující výhody:
• Snižuje THDI přibližně 10:1
• Zlepšuje účiník
• Není ovlivněn frekvenčními odchylkami např. při provozu z nouzového generátoru
• Není riziko rezonance na jakékoliv harmonické frekvenci
• Může být přetížen
• Flexibilní
• Může být uživatelsky programován, aby reagoval jen na specifické harmonické frekvence, je-li
zapotřebí
Aktivní harmonický kondicionér poskytuje jednoduše aplikovatelné řešení tam, kde může být velmi
komplexní problém. Je to velmi flexibilní řešení, a tím přispívá k jednoduchému zvládnutí změn při
projektování a využití budovy.
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F - 75008 Paris
Tel: 00 33 1 42 25 25 67
Fax: 00 33 1 49 53 03 82
Email: centre@cuivre.org
Website: www.cuivre.org
Kontak: Mr P Blazy - Ředitel

Polish Copper Promotion Centre Sa
Pl. 1 Maja 1-2
Pl - 50 - 136 Wroclaw
Tel: 00 48 71 78 12 502, 78 12 383
Fax: 00 48 71 78 12 504
Email: copperpl@wroclaw.top.pl

Německo

Skandinávie

Deutsches Kupfer- Institut e.V
Am Bonneshof 5
D - 40474 Dusseldorf
Tel: 00 49 211 4796 300
Fax: 00 49 211 4796 310
Email: info@kupferinstitut.de
Website: www.kupferinstitut.de
Kontakt: Dr W Seitz - Ředitel
Ředitelka

Tel: 00 39 02 89301330
Fax: 00 39 02 89301513
Email: ist-rame@wirenet.it
Website: www.iir.it

Kontakt: Mr P Jurasz - Ředitel

Scandinavian Copper
Development Association
Kopparbergsvägen 28
S - 72188 Västeras
Sweden
Tel: 00 46 21 19 86 20
Fax: 00 46 21 19 80 35
Email: scda.info@outokumpu.fi
Website: www.scda.com
Kontakt: Mrs M Sundberg
-

Řecko

Španělsko

Hellinic Copper Development Institute
74 L Riankour Str
GR - 115 23 Athens
Tel: 00 30 1 690 4406-7
Fax: 00 30 1 690 4463
Email: info@copper.org.gr
Kontakt: Mr D Simopoulos - Ředitel

Centro Espanol de Informacion del Cobre
Princesa 79
E - 28008 Madrid
Tel: 00 34 91 544 8451
Fax: 00 34 91 544 8884
Email: cedic@pasanet.es
Kontakt: Mr. J.R. Morales - Ředitel

Česká Republika, Maďarsko, Slovensko

Velká Británie

Hungarian Copper Promotion Centre
Képíró u. 9.
H - 1053 Budapest
Maďarsko
Hertfordshire Al1 1AQ
Tel: 00 36 1 266 4810
Fax: 00 36 1 266 4804
Email: hcpc.bp@euroweb.hu
Kontakt: Mr R Pintér - Ředitel

Copper Develpoment Association
Verulam Industrial Estate
224 London Road
St Albans

Tel: 00 44 1727 731200
Fax: 00 44 1727 731216
Email: copperdev@compuserve.com
Websites: www.cda.org.uk & www.brass.org
Kontakt: Mrs A Vessey - Manažerka

MGE UPS Dystems Ltd
Orion House
171-177 Hight Street
Harrow HA3 5EA
United Kingdom
Tel.:
00 44 8861 4040
Fax:
00 44 8861 2812
Website: www.mgeups.com

Shri Karve

Hungarian Copper
Promotion Centre
Képíró u. 9
H - 1053 Budapest
Maďarsko
Tel.: 00 361 266 4810
Tel.: 00 361 266 4804
E-mail: hcpc@euroweb.hu
Website: www.hcpcinfo.org

VŠB-TU Ostrava
Fakulta elektrotechniky
a informatiky
Katedra elektroenergetiky
17. listopadu 15
CZ 708 33 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597324279
Tel.: +420 596919597
E-mail: pavel.santarius@vsb.cz
Website: homen.vsb.cz/san50/

European Copper Institute
168 Avenue de Tervueren
B - 1150 Brussels
Belgium
Tel.:
00 32 2 777 70 70
Fax:
00 32 2 777 70 79
Email: eci@eurocopper.org
Website: www.eurocopper.org

