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Підвищення енергоефективності в системах з пристроями силової електроніки 

 

У роботі розглянуто вплив вищих гармонійних сигналів на режими роботи систем 

електропостачання, наведені умови їх виникнення і проаналізовано проблеми, що 

створюються ними. Наведено оцінку підходів до їх усунення, зокрема, в рамках 

нормативного забезпечення. 

 

В работе рассмотрено влияние высших гармонических сигналов на режимы работы 

систем электроснабжения, приведены условия их возникновения и проанализированы 

проблемы, создаваемые ими. Приведена оценка подходов к их устранению, в частности, в 

рамках нормативного обеспечения. 

 

In this paper we consider the influence of higher harmonic signals on the modes of power 

supply systems, are the conditions for their occurrence and analyzed the problems they create. In 

particular, the regulatory framework is presented to ensure evaluation of approaches to their solution. 

 

Вступ 

Прилади сучасної силової електроніки (СЕ), дозволяють керувати потоками 

електроенергії не лише з метою її перетворення з одного виду в інший, але й організовувати 

швидкодіючий захисту електричних ланцюгів, компенсувати реактивну потужності та ін. [2] 

Незважаючи на інтенсивне розширення функцій СЕ і сфер їх застосування основні науково-

технічні проблеми і завдання, що вирішуються в області застосування, пов'язані з питаннями 

перетворенням електроенергії. 

На сьогодні в технологічних процесах електроенергія використовується в різних 

формах: у вигляді змінного струму з частотою 50 Гц, у вигляді постійного струму, а також 

змінного струму підвищеної частоти або струмів спеціальної форми (наприклад, імпульсної 

та ін.). Ця відмінність в основному обумовлена різноманіттям і специфікою споживачів, а у 

ряді випадків (наприклад, в системах автономного електропостачання) і первинних джерел 

електроенергії. 

Різноманітність у видах споживаної електроенергії, що виробляється, викликає 

необхідність її перетворення. Основними видами перетворення електроенергії є: 

випрямлення, інвертування та перетворення частоти. Використання силових 

напівпровідникових приладів істотно вплинуло на розвиток СЕ. Вони стали основою для 

розробки високоефективних перетворювальних пристроїв усіх типів. В цих розробках були 

прийнято багато принципово нових схемотехнічних і конструктивних рішень. 

Застосування нової елементної бази дозволило принципово покращити такі важливі 

техніко-економічні показники, як ККД, питомі значення маси й об’єму, надійність, якість 

вихідних показників та ін. Визначилася тенденція використання електроенергії на 

підвищених частотах. 

На сьогоднішній день СЕ використовується майже у всіх сферах діяльності: в побуті, 

промисловості, на транспорті, в паливно-енергетичному комплексі тощо для ефективного 

енерго- і ресурсозберігаючого перетворення первинної електроенергії. Рівень розвитку 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

205 

 

пристроїв СЕ (випрямлячів, перетворювачів напруги і частоти, активних фільтрів), діапазон 

їх застосування визначаються надійністю, ціною, керованістю, статичними і динамічними 

втратами, стійкістю до перевантажень тощо. [2] 

Але разом з тим широке використання сучасних пристроїв СЕ призводить до появи 

нових явищ, таких як генерація вищих гармонік та проблеми їх компенсації. 

Ще в кінці XX століття вплив гармонік на мережі мало приймався до уваги, так як він 

зазвичай був невеликий. Однак різке зростання застосування СЕ значно посилило дію цього 

явища. 

Усунення вищих гармонік ускладнюється тим фактом, що нерідко джерелом збурень є 

обладнання, життєво важливе для підприємства. 

 

Аналіз впливу вищих гармонік 

Спотворення сигналу напруги або струму означає, що система розподілу 

електроенергії знаходиться в збуреному стані і якість енергії не є оптимальною. 

«Гармонійна величина» або просто «гармоніка» - це одна з синусоїдальних складових 

фізичної змінної величини, що має частоту, кратну частоті основної складової. Амплітуда 

вищої гармоніки складає у багатьох випадках декілька відсотків від амплітуди основної. 

Тобто гармоніка ряду n являє собою синусоїдальну складову сигналу з частотою, рівною n-

кратному значенню основної частоти.[1] 

Порядок гармоніки  це відношення частоти гармоніки n до частоти основної 

гармоніки: 

1

nfn
f

 . 

Тому основна гармоніка має порядок 1. 

Теорема Фур'є вказує, що будь-яка несинусоїдальна періодична функція може бути 

представлена у вигляді суми складових: 

 синусоїдальної складової з основною частотою коливань; 

 синусоїдальних складових, частоти яких є цілими кратними основної частоти 
(гармонік); 

 можливої постійної складової: 

 0

1

( ) 2 sin
n

n

n n

y t Y Y n t 




    , 

де: 

 Y0  значення постійної складової напруги чи струму, зазвичай рівне нулю і надалі 

вважається рівною нулю; 

 Yn  діюче значення напруги чи струму гармоніки n-го порядку; 

    пульсація основної частоти; 

 n   зсув фази гармонійної складової при t=0. 

Спотворений сигнал є результатом накладання гармонік різних порядків. На рис. 1 

наведено приклад струму, що піддається гармонійним спотворенням. 

Гармонійні струми генеруються підключеними до мережі нелінійними 

навантаженнями. Проходження гармонійних струмів створює гармонійні напруги через 

опори мережі та, відповідно, викликає спотворення напруги живлення. 

Пристрої, що генерують гармоніки, присутні у всіх промислових, невиробничих та 

побутових секторах. Гармоніки є результатом нелінійних навантажень. Навантаження 
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називається нелінійним, якщо форма струму, що споживається навантаженням, відрізняється 

від форми живлячої напруги. [4] 

Типовим прикладом нелінійних навантажень є: 

 промислове обладнання (зварювальні апарати, дугові печі, індукційні печі, 
випрямлячі); 

 регулятори частоти для асинхронних двигунів або двигунів постійного струму; 

 оргтехніка (комп'ютери, копіювальні апарати, факси і т.д.); 

 побутові прилади (телевізори, комп’ютери, мікрохвильові печі, неонові 

освітлювальні прилади тощо); 

 джерела безперебійного живлення. 

 
Рис. 1 - Приклад струму, що містить гармоніки, і розкладання сумарного струму на 

його гармонійні складові 1-го (основна), 3-го, 5-го, 7-го і 9-го порядків. 

 

Нелінійність характеристик навантаження також може виникати через явища 

насичення осердя (дроселів і трансформаторів). 

Живлення нелінійних навантажень генерує гармонійні струми, що циркулюють в 

мережі. Гармонійна напруга з'являється в результаті проходження гармонійного струму в 

опорах ланцюгів живлення (трансформатор і мережа у випадку, що представлений на рис. 2). 
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Рис. 2  Однолінійна схема, яка зображує опір ланцюга живлення для гармоніки n-

порядку 

 

Опір провідника зростає відповідно частоті струму, що проходить по ньому, тому 

кожному гармонійному струму n-порядку відповідає опір ланцюга живлення Zn. 

Гармонійний струм n-порядку створює через опір Zn гармонійну напругу ( nU , рівну 

n n nU Z I  , відповідно до закону Ома). Напруга в точці В відповідно спотворюється. Тому 

будь-який апарат, що живиться від точки В, отримує спотворену напругу. Це спотворення 

для даного гармонійного струму тим більше, чим більший опір мережі. 

Схематичне представлення циркуляції гармонійних струмів в мережі представлено на 

рис. 3. З рис. 3 видно, що навантаження можуть працювати в режимі «генерації» чи 

«споживання» вищих гармонік струму. 

 
Рис. 3 - Циркуляція гармонійних струмів в мережі 

 

Гармоніки струму, що циркулюють в мережі, погіршують якість енергії та є причиною 

таких негативних ефектів: 

 перевантаження розподільних мереж через зростання діючої величини струму; 

 перевантаження нульових робочих провідників через додавання гармонік 3-го 

порядку, що створюються однофазними навантаженнями; 

 перевантаження, вібрація та старіння генераторів, трансформаторів, двигунів; 

 перевантаження і старіння конденсаторів компенсації реактивної енергії; 

 спотворення напруги живлення, що може створити завади для чутливих споживачів; 
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 збурення в мережах передачі даних або телефонних лініях; 

 передчасне старіння обладнання призводить до необхідності його більш ранньої 
заміни, якщо тільки його параметри не були спочатку завищені; 

 перевантаження мережі змушують збільшувати заявлену потужність і призводять до 
додаткових втрат або ж до необхідності завищення параметрів установки; 

 спотворення струму викликають помилкові відключення і зупинку виробничого 
обладнання. 

Як результат, додаткова вартість обладнання, енергетичні втрати і зменшення 

продуктивності обладнання призводять до зниження конкурентоспроможності підприємств, 

де застосовується обладнання з нелінійними навантаженнями. [4] 

 

Показники гармонійних спотворень 

Останнім часом стають все більш уживаними показники, що дозволяють вимірювати і 

оцінювати гармонійне спотворення сигналу струму і напруги. До таких показників 

відносяться: 

 коефіцієнт потужності; 

 коефіцієнт амплітуди; 

 потужність спотворення; 

 загальне гармонійне спотворення. 
Дані показники є необхідним інструментом для визначення можливих коригувальних 

дій. Далі в роботі коефіцієнт потужності буде позначений PF (Power Factor) [3]. 

Коефіцієнт потужності дорівнює відношенню між активною потужністю Р і повною 

потужністю S. 

P
PF

S
 . 

На практиці цей термін часто плутають з cos φ, який має таке визначення: 

1

1

cos
P

S
  , 

де 1P   активна потужність основної частоти; 

1S   повна потужність основної частоти. 

Таким чином, cos  відноситься тільки до основної частоти і, при наявності гармонік, 

відрізняється від коефіцієнта потужності PF. 

Якщо виміряний Power Factor не дорівнює cos , то це вказує на наявність значних 

гармонійних спотворень в мережі (тобто Power Factor менше, ніж cos ). 

Коефіцієнт амплітуди (хрест-фактор) — це відношення між піковим значенням 

струму або напруги ( mI  або mU ) та діючим значенням ( rmsI  або rmsU ): 

m

rms

I
k

I
  або m

rms

U
k

U
 . 

Для синусоїдального сигналу, цей коефіцієнт дорівнює 2 . Для несинусоїдального 

сигналу, він може бути або менше, або більше 2 . Цей коефіцієнт особливо корисний для 

виявлення та оцінки великих пікових значень струму або напруги. 

Коефіцієнт амплітуди струмів, що споживаються нелінійними навантаженнями, 

значно перевищує 2 . Він може мати значення, дорівнюють 1,5-2 і до 5 в критичних 
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випадках. [5] 

Дуже великий коефіцієнт амплітуди свідчить про наявність значних надструмів. При 

їх виявленні захисними пристроями ці надструми можуть стати причиною помилкових 

відключень. 

Активна потужність P сигналу, що містить гармоніки, являє собою суму активних 

потужностей, що породжуються напругами і струмами одного і того ж порядку. Розкладання 

напруги і струму на їх складові дає наступну формулу: 

1

cosn n n

n

P U I 




 ,     (1) 

де n   фазовий зсув між напругою і струмом гармоніки n-порядку. 

У формулі (1) передбачається, що сигнал не містить постійної складової: 0 0 0U I  . 

При відсутності гармонік напруги чи струму має місце вираз 1 1 1cosP U I  , що визначає  

потужність синусоїдального сигналу, де 1cos  дорівнює «cos »). 

Реактивна потужність для основної частоти: 

1 1 1sinQ U I  . 

Повна потужність S: 

rms rmsS U I . 

При наявності гармонік остання формула буде мати такий вигляд: 

2 2 2

1 1

h h

n n

S U I
 

 

  
   
  
  . 

Відповідно, при наявності гармонік вираз 2 2 2S P Q   невірний. Потужність 

спотворення D визначається наступним чином: 
2 2 2 2S P Q D   , тобто: 

2 2 2D S P Q   . 

Кожен тип апарату, що є джерелом збурень, має свою характеристику гармонійних 

струмів, з різними амплітудами і фазовими зсувами. Ці значення, особливо амплітуда для 

кожного порядку гармонік, є найважливішими для аналізу впливу гармонік [5]. 

Індивідуальний коефіцієнт гармонік визначається як відсотковий вміст гармоніки n-

порядку, приведений до основної частоти: 

 
1

% 100 h
h

U
u

U
  або  

1

% 100 h
h

i
i

i
 . 

Загальне гармонійне спотворення позначається буквами THD (Total Harmonic 

Distorsion). Поняття загальних нелінійних викривлень широко використовується для 

визначення величини гармонійного вмісту сигналу змінного струму. 

Загальне гармонійне спотворення сигналу визначається за формулою: 

2

2

1

n

n

y

THD
y







.      (2) 

Ця характеристика відповідає визначенню, даному в стандарті IEC 61000-2-2. Його 

значення може перевищувати 1. 

Відповідно до [4], зазвичай можна обмежити n значенням 50. Ця величина дозволяє 

оцінити за допомогою одного числа спотворення напруги або струму, що проходить через 
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дану точку мережі. Коефіцієнт нелінійних спотворень зазвичай виражається у відсотках. 

Відповідно до формули (2) для гармонік струму отримуємо формулу: 

2

2

1

n

n

i

I

THD
I







.      (3) 

Ця формула еквівалентна наступній формулі, яка легше в застосуванні, якщо відомо 

сумарне діюче значення: 
2

1

1rms
i

I
THD

I

 
  

 
 .     (4) 

По аналогії до співвідношень (3) і (4) для гармонік напруги отримуємо: 

2

2

1

n

n

u

U

THD
U







;

 
2

1

1rms
u

U
THD

U

 
  

 
.

 
У деяких країнах (згідно інших стандартів) для характеристики спотворення 

використовується інше поняття: основне значення напруги U1 або струму I1 замінюється на 

діюче значення, відповідно rmsU  або rmsI . Відповідно до цього, замість загальних нелінійних 

викривлень застосовується загальний коефіцієнт гармонік (thd) [3]. 

Приклад загального коефіцієнта гармонік по напрузі: 

2

2

n

n

u

rms

U

thd
U







. 

Загальний коефіцієнт гармонік (по напрузі uthd  та по струму ithd ) завжди менший 

100%. Це поняття, хоча і допускає більш зручне аналогове вимірювання сигналів, тим не 

менш, застосовується все рідше. Дійсно, при незначному спотворенні сигналу ця величина 

мало відрізняється від вищезазначених загальних нелінійних спотворень. Навпаки, це 

поняття мало пристосоване для вимірювання сильно спотворених сигналів, так як не може 

перевищувати 100%, на відміну від THD. 

При синусоїдальній або майже синусоїдальній напрузі, можна вважати, що  

1 1 1 1cosP P U I   . 

Звідси випливає, що: 1 1 1

1

cos

rms

U IP
PF

S U I


  . 

Однак має місце вираз: 1

1

1

1rms I

I

I THD



. 

Тому можна зробити висновок, що 1

2

cos

1 I

PF
THD





. 

Звідси можна представити залежність відношення  cosPF   від величини iTHD  

(див. рис. 4). 
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 cos iPF f THD   

 
Рис. 4 - Зміна cosPF   в залежності від THDi при THDu=0 

 

Проведений аналіз дозволяє зробити наступні узагальнення. 

Основним показником оцінки енергоефективності в системах з СЕ є загальне 

гармонійне спотворення (THD), яке дозволяє виразити спотворення сигналу напруги або 

струму. Загальне гармонійне спотворення за напругою характеризує спотворення сигналу 

напруги. 

Виміряне значення THDu і явища, які спостерігаються в установці: 

1. Значення THDu менше 5% вважається нормальним. Небезпеки порушень роботи немає. 

2. Значення THDu від 5 до 8% свідчить про значне гармонійне збурення. Можливі деякі 

порушення роботи. 

3. Значення THDu понад 8% говорить про дуже великі гармонійні збурення. Можливі 

порушення роботи. Необхідний детальний аналіз і використання пристроїв для ослаблення збурень. 

Загальне гармонійне спотворення по струму характеризує спотворення сигналу струму. 

Пошук джерела збурення здійснюється шляхом вимірювання THD по струму на вводі 

і на кожній з ліній, що відходять, з метою локалізації цього джерела. 

Виміряне значення THDi і явища, що спостерігаються в установці: 

1. Значення THDi менше 10% вважається нормальним. Небезпеки порушень роботи немає. 

2. Значення THDi від 10 до 50% свідчить про значне гармонійне збурення. Є небезпека 

нагріву, що вимагає завищення параметрів кабелів і джерел. 

3. Значення THDi понад 50% говорить про дуже велике гармонійне збурення. Можливі 

порушення роботи. Необхідним є детальний аналіз і використання пристроїв для ослаблення 

збурень. 

Коефіцієнт потужності PF дозволяє оцінити необхідне завищення параметрів 

установки. Коефіцієнт амплітуди k використовується, щоб характеризувати здатність 

генератора (джерела безперебійного живлення або генератора змінного струму) видавати 

великий миттєвий струм. Наприклад, комп'ютерне обладнання споживає сильно спотворений 

струм, коефіцієнт амплітуди якого може досягати 3 і навіть 5. 

Для коректної роботи окремих споживачів чи елементів системи електропостачання 

потрібно дотримуватися наступних наближених величин коефіцієнту спотворення 

синусоїдальності кривої: 
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 синхронні машини: допустимий коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої 
струму статора рівний 1,3-1,4%; 

 асинхронні машини: допустимий коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої 
струму статора рівний= 1,5-3,5%; 

 кабелі: допустимий коефіцієнт спотворення кривої напруги жила-екран дорівнює 10%; 

 силові конденсатори: коефіцієнт спотворення кривої струму = 83%, що призводить 
до перевантаження 30%, перевантаження по напрузі може досягати 10%; 

 чутлива електроніка: коефіцієнт спотворення кривої напруги 5%. 

Для забезпечення необхідних рівнів якості електроенергії в мережах низької напруги 

загального призначення в IEC 61000-2-2 рекомендовано дотримуватися допустимих значень 

n-ї гармонійної складової, що приведені в таблиці. 

 

Таблиця 

Нормально допустимі значення n-ї гармонійної складової в мережах низької напруги 

загального призначення (IEC 61000-2-2) 

Непарні гармоніки, що не 

кратні трьом 

Гармоніки, що кратні 

трьом 
Парні гармоніки 

Номер 

гармоніки n 

Напруга 

гармоніки % 

Номер 

гармоніки n 

Напруга 

гармоніки % 

Номер 

гармоніки n 

Напруга 

гармоніки % 

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 1,5 4 1 

11 3,5 15 0,3 6 0,5 

13 3 21 0,2 8 0,5 

17 2 >21 0,2 10 0,5 

19 1,5   12 0,2 

23 1,5   >12 0,2 

25 1,5     

>25 0,2+0,5x25/n     

 

Висновок 

 

1. Силова електроніка спочатку виникла як область техніки, пов'язана переважно з 

перетворенням різних видів електроенергії на основі використання електронних приладів. 

Застосування даних приладів були основою для розробки нових ефективних 

перетворювальних пристроїв різних типів. Вони сприяли підвищенню ККД, масогабаритних 

показників, надійності та якості вихідних показників систем електропостачання. Але це 

призвело до появи вищих гармонік напруг і струмів. 

2. Необхідність корекції форми кривої напруги та струму виникає в тих випадках, 

коли спотворення форми сигналу перевищує певні межі. Тому потрібно використовувати 

систему показників, що допомагають контролювати рівень впливу вищих гармонік на криві 

напруг та струмів, зокрема згідно ГОСТ 13109-97 та IEC 61000-2-2. 

3. Використання даних стандартів та рекомендацій в Україні має здійснюватися з 

врахуванням особливостей вітчизняних електричних мереж та наявних різноманітних типів 

навантаження, умов їх дотримування. 
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