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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 

Автономните електроенергийни системи (АЕЕС), наричани обикновено 

микромрежи (microgrid) (корабни, самолетни, автономно работещи възобно-

вяеми енергийни източници, офшорни платформи и паркове, електромобили) 

имат следните особености: ограничена генерираща мощност; съизмеримост 

по мощност на генераторите и мощните консуматори; непостоянни пара-

метри на режимите на работа (напрежение, честота); съизмеримост на меха-

ничните и електромагнитните времеконстанти на елементите (генератори, 

двигатели, силови преобразуватели); наличие на силови електронни преоб-

разуватели, служещи за връзка между генераторите, електрозадвижванията и 

разпределителната мрежа; различна топология на електроразпределителната 

мрежа; голяма скорост на протичане на преходните процеси. Използването 

на гребни електрически уредби (electrical propulsion), създаването на единни 

корабни електрически системи, използването на разпределителни мрежи на 

постоянен ток при военните кораби за осигуряване на по-голяма надеждност 

и оцеляване поставят за решаване сложни задачи с осигуряването на устой-

чива работа на АЕЕС и на качествена електроенергия за корабните консума-

тори. 

Тези особености определят основните характеристики и особености на 

АЕЕС. Те определят и проблемите при тяхното изучаване, проектиране, уп-

равление и защита. АЕЕС са многосвързани електрически системи, състоящи 

се от динамични елементи с различна физическа природа, имащи различни 

видове нелинейности, подложени на различен вид смущения.  

Свързването на елементи, устройства, уредби и системи на променлив и 

постоянен ток се осъществява с помощта на силови електронни преобразува-

тели с различна топология и различно управление. Тези преобразуватели 

представляват нелинейни устройства, които в най-голяма степен смущават 

работата на променливотоковата захранваща мрежа. Тези преобразуватели 

черпят несинусоидален ток, което предизвиква изкривяване на синусоидал-

ния характер на напрежението на захранване. Тоест, в захранващото напре-

жение се появяват хармоници, които предизвикват отрицателни явления: наг-

ряват се елементите на АЕЕС (генератори, двигатели, трансформатори, 

шини, кабели), което увеличава загубите, понижава ефективността и влошава 

работата и управлението им. Особено се влошава работата на така наречените 

чувствителни товари.  

Така нареченото хармонично замърсяване (harmonic distortion) на зах-

ранващото напрежение в АЕЕС представлява основен фактор на влошаване 

качеството на електрическата енергия. Появата на хармоници в АЕЕС зависи 

от значителното увеличение на нелинейните товари в резултат на използва-

нето на изправители, инвертори, силови транзистори и микропроцесорни 

контролери и от това, че захранващите устройства и оборудването са 
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критично проектирани, тоест те работят в нелинейни области на електричес-

кото обзавеждане. Най-вредни честоти са в честотния диапазон под 5 kHz.  

Средствата за подобрение качеството на електроенергия са едни от клю-

човите технологии за подобрение на качеството на работа на електрообзавеж-

дането. Основни техни показатели са по-ниска цена, по-ниски загуби, по-ши-

рок обхват на компенсация и по-добри характеристики. Тяхното използване 

позволява, да се подобри ниският фактор на мощността, хармоничното за-

мърсяване и небалансирания товар.  

Основните средства за подобрение качеството на електроенергията са 

филтрите (пасивни, активни, хибридни) и системните средства (flexible alter-

ing current transmission systems (FACTS)), които имат различна топология, 

различен начин на включване, различни параметри, различни методи за уп-

равление, използващи различни задаващи сигнали и използващи различни 

средства и методи за формиране на управляващото въздействие. 

Хармоничните изкривявания могат да бъдат потиснати с помощта на два 

типа филтри - пасивни и активни. Пасивните филтри са прости, но с ниско 

бързодействие. Активните филтри могат не само да потискат хармониците, 

но и да компенсират реактивна мощност. Освен това, за разлика от пасивните 

филтри, те не предизвикват вредни резонанси с електроразпределителната 

система. Но тези филтри комутират големи токове с голяма скорост, което 

създава електромагнитен шум.  

Системните средства FACTS могат да се включват паралелно, последо-

вателно и паралелно-последователно в разпределителната мрежа и чрез тях 

може да се регулира потока на мощност по линиите на разпределителната 

мрежа, реактивната и активната мощност, да се управлява напрежението във 

възлите на АЕЕС, да се демпфират нискочестотните колебания, да се подоб-

рява устойчивостта на работа на АЕЕС, да се компенсира несиметрията на 

напрежението във възлите на АЕЕС, да се потискат хармониците, да ограни-

чават токовете на късо съединение. Това е възможно поради това, че те могат 

да регулират токовете и напреженията не само по амплитуда, но и по фаза. 

Изучаването на процесите в АЕЕС с нелинейни товари, изучаването качест-

вото на електрическата енергия и методите и средствата за неговото подоб-

рение представляват цел на дисертацията.  

В първа глава, посветена на качеството на електрическата енергия, са 

разгледани: определенията, причините за влошаване, показателите, изисква-

нията, методите и средствата за подобрение качеството на електроенергията. 

Във втора глава са разгледани средствата за подобрение качеството на елек-

троенергията: техните видове, схеми, параметри и характеристики, подобре-

нието на качествените показатели на електроенергията чрез математическо 

моделиране, като са разработени математическите модели, разработени и са 

изследвани различни методи за управлението им. В трета глава са изследвани 

различните методи за подобрение на различни показатели на качеството на 

електроенергията. В четвърта глава са извършени експериментални 
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изследвания на качеството на електроенергията с помощта на реални елект-

ротехнически модели.  

Дисертацията завършва със заключение, заявени приноси, списък на 

публикациите по дисертацията и списък на използваната литература. Дисер-

тацията има приложения, в които включват допълнителна информация, 

данни и резултати. 

Мотивация за разработката на дисертационната работа 

Развитието на морския флот и морските съоръжения, предназначени за 

транспорт на различен тип товари и за усвояване на природните богатства 

предизвикват използването на различни регулируеми електрозадвижвания, 

управлявани чрез електронни преобразователи. Количеството и мощността 

поради ограничената мощност на генерация и  на тези електрозадвижвания 

стават все по-големи и тяхната работа предизвиква влошаване на качеството 

на електроенергията, което смущава и влошава работата на всички уредби и 

системи. 

Тези смущения основно предизвикват появата на хармоници в захран-

ващото напрежение и поставят проблема с електромагнитната съвместимост 

в АЕЕС. Особено остро този проблем се проявява в АЕЕС с разпределителна 

мрежа на постоянен ток. Независимо от това, че по проблемите на електро-

магнитната съвместимост се работи отдавна, при автономните енергосистеми 

тези проблеми са много по-сложни поради ограничената мощност на елект-

ростанцията и наличието на мощни регулируеми електрозадвижвания. 

Посоченото по-горе е мотивът за разработване на дисертацията, а 

именно на базата на изследване на качеството в АЕЕС, да се изследват въз-

можностите за подобрение на качеството на електроенергията с различни 

средства и различно управление.  

Цел и задачи на дисертационния труд  

Изследване на качеството на електроенергията в автономни елект-

роенергийни системи и методите и средствата за неговото подобрение.  

Решавани задачи 

• Изследване на причините за влошаване на качеството на електроенерги-

ята в автономните електрически системи. 

• Класификация на показателите на качеството на електрическата енергия 

и изискванията към тях. 

• Обзор на методите и средствата за подобрение качеството на електри-

ческата енергия. 

• Създаване на математически модели на автономни електрически сис-

теми, съдържащи нелинейни товари, влошаващи качеството на електри-

ческата енергия. 

• Създаване на математически модели на автономни електрически сис-

теми, използващи разпределителна мрежа на постоянен ток. 
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• Създаване на математически модели на активни филтри и статични син-

хронни компенсатори, използвани за подобрение качеството на елект-

рическата енергия. 

• Изследване статичните и динамичните процеси и характеристики в ав-

тономни електрически системи, съдържащи нелинейни товари. 

• Изследване на хармоничния състав на нелинейните товари и на напре-

жението в разпределителната мрежа на автономни електрически сис-

теми, имащи различен състав и различна топология на разпределител-

ната мрежа. 

• Изследване на използването на активни филтри с различно управление 

за подобрение на качеството на електрическата енергия в автономни 

електрически състав с различен състав и топология на разпределител-

ната мрежа. 

• Изследване на използването на статичен синхронен компенсатор за по-

добрение на качеството на електрическата енергия в автономни елект-

рически състав с различен състав и топология на разпределителната 

мрежа. 

• Изследване качеството на електроенергията на физически макет на ав-

тономна електрическа система.  

Обект и предмет на изследване 

Обект на изследване са автономните електроенергийни системи, съдър-

жащи нелинейни товари. Изследват се качеството на електрическата енергия 

и методите и средствата за неговото подобрение.  

Методи и изследователски техники на изследване 

Качеството на електроенергията в АЕЕС се изследва с помощта на ма-

тематическо моделиране и на базата на физически модели на автономна елек-

троенергийна система, съдържаща нелинейни товари (постояннотоково елек-

трозадвижване и регулируемо асинхронно задвижване). Методите и средст-

вата за подобрение на качеството на електроенергията се изследва с помощта 

на математическо моделиране на АЕЕС с различна разпределителна система 

(включително и разпределителна система на постоянен ток), съдържаща раз-

личен тип нелинейни товари. В дисертацията са изследвани различни  ре-

жими на работа на АЕЕС и подобрението на качеството на електроенергията 

с помощта на активни филтри и статичен синхронен компенсатор с различно 

управление.  

Място на изследване  

Дисертационният труд е разработен по време на докторантурата във 

Висшето военноморско училище Никола Вапцаров, Варна.  

Апробация на резултатите  

Основните теоретични и приложни резултати от дисертационния труд 

са представени на пет конференции на Institute of Electrical and Electronics 
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Engineers IEEE, публикациите от които са реферирани в базите данни Scopus 

и Web of Science и една статия в списание Journal of Circuits, Systems and Sig-

nal Processing (Scopus и Web of Science) и две статии в списание Промышлен-

ная энергетика, Москва.   

Структура и обем на дисертацията  

Дисертационният труд е разработен в обем от 326 страници, разпреде-

лен между Съдържание, Въведение, Четири глави, Две приложения от 45 и 

47 страници, Заключение, Приноси по дисертационната работа, Публикации 

по дисертационната работа, Списък на използваната литература.  

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

П ъ р в а    г л а в а 

КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 

Различни източници формулират различни и понякога противоречиви 

дефиниции на качеството на електроенергията. В публикация на Института 

на инженерите по електротехника и електроника (IEEE): „Качеството на зах-

ранването е концепция за захранване и заземяване на чувствително оборуд-

ване в обстановка, която е подходяща за работата на това оборудване.“. Де-

финицията на Международната електротехническа комисия (IEC) за качество 

на електроенергията (IEC 61000-4-30) и БДС EN 61000-4-30:2015/A1:2021 е: 

„Характеристики на електроенергията в дадена точка на електрическа сис-

тема, оценени по отношение на набор от зададени технически параметри.” 

Качеството на захранването е комбинация от качество на напрежението 

и качество на тока. Качеството на напрежението се определя по отклоненията 

на действителното от идеалното напрежение. Качество на тока е еквивалент-

ното определение за тока. Идеалното напрежение е синусоидална форма на 

напрежението с постоянна амплитуда и постоянна честота, където и ампли-

тудата, и честотата са равни на тяхната номинална стойност. Идеалният ток 

също е с постоянна амплитуда и честота, но освен това честотата и фазата на 

тока са същите като честотата и фазата на напрежението. Всяко отклонение 

на напрежението или тока от идеалното е нарушение на качеството на зах-

ранването.  

Причини за влошаване качеството на електрическата енергия. 

Влияние на ниското качество на електроенергията 

Влошаването на качеството на електрическата енергия се отразява на 

всички елементи на автономните електроенергийни системи (АЕЕС) (генера-

тори, електрозадвижвания, статични товари, статични електронни преобра-

зуватели, разпределителна мрежа), на тяхното управление и на тяхната пра-

вилна и ефективна работа. При това оказват влияние отклоненията на всички 

качествените параметри на електроенергията: амплитуда, честота, форма на 

напрежението.  
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Най-голямо вредно влияние оказват регулируемите електрозадвижва-

ния, управляеми чрез преобразуватели на честота, а най-вредно влияние 

оказва несинусоидалната форма на захранващото напрежение, тоест появата 

на хармоници в това напрежение. 

Ефектите на хармониците на тока, възникват по-вероятно и на напреже-

нието, които влошават изолацията и съкращават срока на експлоатация. Ня-

кои от често срещаните ефекти на хармониците:  

• Повишени загуби в оборудването и свързващите кабели, линии и др.; 

• Пулсиращ и намален въртящ момент във въртящи се електрически ма-

шини; 

• Преждевременно стареене поради повишено напрежение в изолацията 

на оборудването;  

• Повишен звуков шум от въртящо се и статично оборудване;  

• Неправилно функциониране на оборудването, чувствително към фор-

мата на напрежението;  

• Значително увеличаване на токове и напрежения поради резонанси;  

• Комуникационни смущения, дължащи се на индуктивно свързване 

между силови и комуникационни вериги.  

Класификация на смущенията в автономните електроенергийни  

системи 

Проблеми с качеството на захранването възникват поради различни ви-

дове електрически (електромагнитни) смущения. Повечето от смущенията 

зависят от амплитудата или честотата им, или както от честотата, така и от 

амплитудата. Въз основа на продължителността на съществуване на смуще-

нията, процесите могат да бъдат разделени на кратки, средни или дълги. Сму-

щенията, причиняващи влошаване на качеството на електроенергията, въз-

никващи в АЕЕС, и тяхната класификация включват:  
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Хармониците се оценяват по отношение на основната честота. Монито-

рингът на хармониците е важна задача за АЕЕС. За тази цел са въведени раз-

лични коефициенти на изкривяване по отношение на основната честота. 

Факторът на мощността при чисто синусоидални ток и напрежение е ра-

вен на: 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝑃

√(𝑃2) + (𝑄2)
 

При наличие на хармонични смущения фактора на мощността придо-

бива следния вид: 

𝜆 =
𝑃

√(𝑃2) + (𝑄2) + (𝐷2)
 

S Q
D

Q1

S1

Pθ1

λ 

 

Изискванията за качеството на електроенергията в АЕЕС се определят 

от няколко фактора: ниво на отклонение на даден показател на качеството, 

превишаването на което влошава работата на машина, уредба, система; ниво 

на развитие на компонентите на АЕЕС, на средствата за управление и средс-

твата за подобрение качеството на електроенергията; структура, параметри, 

мощност на АЕЕС. Много стандарти на различни организации и държави рег-

ламентират тези изисквания. 

Организации като Института на инженерите по електротехника и елек-

троника (IEEE) и Международната електротехническа комисия (IEC) са съз-

дали различни стандарти и насоки, касаещи качеството на електроенергията. 
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Изискванията за качеството на електроенергията в корабните автономни 

електроенергийни системи имат определени особености, определени от осо-

беностите на АЕЕС – съизмеримостта на мощностите на генераторите и то-

варите и съизмеримостта на механичните и електромагнитните времеконс-

танти. 

В обзорната глава са разгледани основните въпроси и информация, не-

обходими за разработване на дисертационния труд:  

• Определение за качество на електрическата енергия 

• Причини за влошаване на качеството на електрическата енергия.  

• Влияние на ниското качество на електроенергията 

• Показатели на качеството на електрическата енергия 

• Изисквания за качеството на електрическата енергия. Стандарти 

В т о р а   г л а в а 

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 

Автономните електроенергийни системи (АЕЕС), в частност корабните 

електроенергийни системи, имат произволна топология на разпределител-

ната мрежа и произволен състав на елементите (генератори, двигатели, елек-

трозадвижвания, статични преобразуватели, системни средства за управле-

ние, средства за подобрение качеството на електроенергията). Това разнооб-

разие от използвани електрически мрежи и състав на АЕЕС е предопределено 

от разнообразното предназначение на различните типове кораби и морски съ-

оръжения. При това те работят в различни режими, използват различни ме-

тоди и системи за управление в зависимост от технологичните нужди на мор-

ските съоръжения.  

В сравнение със съществуващите математически модели предлаганият 

в дисертацията метод и модели осигуряват истинска функционалност от край 

до край. Необходимо е, създадените математически модели да са универ-

сални по отношение на: топологията на разпределителната мрежа, на състава 

на елементите на АЕЕС (генератори, двигатели, преобразуватели), използва-

ните регулатори и системи за управление, на режимите на работа и на сму-

щения.  

За съставянето на математическите модели ще се използва безитерати-

вен метод за изчисление. Този метод за съставяне на математически модели 

на АЕЕС е универсален по отношение структурата (топологията) на разпре-

делителната мрежа, и състава на елементите на АЕЕС (генератори, двига-

тели, преобразуватели, статични товари, използвани регулатори, системи за 

управление, режими на работа и смущения. Той е използван за изследване на 

електромеханичните преходни процеси в различни АЕЕС, резултатите от ко-

ито са използвани за изследване устойчивостта на работа на енергосистемата, 

за изследване на качеството на преходните процеси с цел проектиране на 
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регулатори, компенсатори, системи за управление и на отделни елементи на 

енергосистемата.  

Този метод за съставяне на математически модели отчита преходните 

процеси в разпределителната мрежа за разлика от използваните методи при 

изследване в големи енергийни системи, а също така отчита и изменението 

на честотата, тоест с негова помощ се изследват електромеханични пре-

ходни процеси. Освен това, самият процес на съставяне на модела и симула-

цията на различни смущения и изследване на различни нормални и аварийни 

режими на работа са формализирани, което позволява те да бъдат автомати-

зирани.  

Основната идея на метода се състои в записване на системите диферен-

циални уравнения на елементите на АЕС във формата на Коши по отношение 

на токовете, с изключване на производните на токовете на линиите на разп-

ределителната мрежа чрез десните части на диференциалните им уравнения 

във формата на Коши. В резултат на това преобразуване се получава алгеб-

рична система уравнения, с помощта на която се изчисляват напреженията 

във възлите на АЕЕС. По този начин общият алгоритъм за пресмятане на пре-

ходните процеси в АЕЕС се състои от последователно решаване на алгебрич-

ната система и получените възлови напрежения се поставят в десните части 

на диференциалните уравнения на елементите на АЕС, с помощта на които 

се изчисляват токовете. Тъй като по този метод се получават точните стой-

ности на променливите на състояние, не са необходими итерации при после-

дователното числено решаване на системите диференциални и алгебрични 

уравнения, затова този метод има име безитеративен метод. Броят на систе-

мите диференциални уравнения е равен на броя на елементите в АЕЕС, поря-

дъкът на които е нисък 4-5 и алгебрична система уравнение, порядъкът на 

която е равен на 2N, където N е броят на възлите на енергосистемата.  

Идеята за този метод за съставяне на модели на АЕЕС възниква от факта, 

че самата АЕЕС е декомпозирана, тоест всички елементи на енергосистемата 

са свързани чрез мрежата в система чрез два вектора – вектора на възловите 

напрежения и вектора на статорните токове на електрическите машини и век-

торите на статичните товари. По този начин многократно се намалява поря-

дъка на системите уравнения, които се решават числено и които при този ме-

тод изискват много по малко изчислителни ресурси (памет и време за изчис-

ление).  

Топологии на разпределителната мрежа 

Топологията на разпределителната мрежа на АЕЕС зависи от типа на 

кораба и морското съоръжение, неговите функции и технологичните про-

цеси, извършвани на борда. Основни изисквания към структурата на АЕЕС 

са осигуряване на надеждно електроснабдяване на корабните консуматори с 

качествена електроенергия. 
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Типична линейна диаграма на електрическа морска енергийна система 

Разпределителните системи могат да бъдат класифицирани на: ради-

ални, кръгови и зонални. Всяка от тях има предимства и недостатъци и се 

използва за конкретни цели. 

 
Електрическа линейна схема на круизен кораб 

Наличието на източници на променлив ток и на постоянен ток позволява 

разпределителната мрежа да е както на променлив, така и на постоянен ток. 

Това предизвиква няколко проблема: 1. Как да се осигури устойчивостта на 

работа на различните източници на захранване; 2. Как да се разпределя мощ-

ността между паралелно работещите източници, както на променлив, така и 

на постоянен ток; 3. Преобразувателите предизвикват появата на хармоници, 

влошаващи работата на всички елементи на АЕЕС. 

В дисертацията се създават математически модели на АЕЕС, съдържащи 

постояннотокови разпределителни мрежи, за да се изследва качеството не 

електроенергията и средствата за неговото подобрение. Тоест модели, съче-

таващи непрекъсната и дискретната природа на АЕЕС. По този начин в ди-

сертацията трябва да се създадат оптимални математически модели за изс-

ледване с необходимата точност и изискващи минимални изчислителни ре-

сурси. 

10



 
Електрическа линейна схема на кораб с хладилни контейнери 

 
DC средно напрежение зонална мрежа  
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Главна разпределителна шина средно напрежение DC 

Методи и средства за подобрение на качеството на 

електрическата енергия 

Методите за подобрение качеството на електроенергията могат, да бъдат 

класифицирани на следните групи: 1. Индивидуални мерки: Изменение на 

схемите, параметрите и управлението на самите нелинейни товари, които са 

най-голямата причина за влошаването качеството на електрическата енергия; 

2. Конвенционални мерки: Изменение на схемите, параметрите и управлени-

ето на елементите на АЕЕС (генератори, трансформатори, разпределителната 

мрежа); 3. Индивидуални допълнителни мерки: Външни по отношение на не-

линейния товар устройства, компенсиращи вредното му влияние (филтри – 

пасивни, активни, хибридни); 4. Системни (групови) мерки: Външни по от-

ношение на нелинейните товари устройства, компенсиращи вредните им вли-

яния (устройства, изменящи параметрите на захранващата мрежа – пара-

лелни, последователни, смесени, междуфазни).  

Пасивните хармонични филтри се състоят от резонансни филтри, съста-

вени от реактори и кондензатори (понякога демпфиращи резистори), настро-

ени да отстранят определен хармоник 
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Lf

Rf

Cf

(б)

Rf

Cf

(а)

LfRf

Cf

(в)

Lf1

Rf1

Cf1

(г)

Lf2

Rf2

Cf2

Lf2

Rf2

Cf2

Lf3

Rf3

Cf3

Lf1

Rf2

Cf1

(д)  
Видове пасивни филтри: (a) демпфиращ високочестотен филтър от първи ред, (б) последовате-

лен резонансен лентов филтър от втори ред, (в) демпфиращ високочестотен филтър от втори 

ред, (г) двоен лентов филтър от четвърти ред, (д) съставен филтър, състоящ се от два лентови 
филтъра и един високочестотен филтър 

Активният силов филтър компенсира хармониците, реактивната мощ-

ност и балансира напрежението в разпределителната мрежа. Всички силови 

филтри използват преобразуватели с широчинно-импулсна модулация 

(ШИМ) (инвертори на ток или инвертори на напрежение). 

Нелинеен товарИзточник

Последователен активен 
филтър

+

-
VDC

 

 

IS IL

VAF+ -

(B)

Нелинеен товарИзточник

+

-
VDC

 

 

IS IL

IC

Паралелен активен филтър

(А)

Нелинеен товарИзточник

Последователен активен 
филтър

+

-
VDC

 

 

IS IL

VAF+ -

(C)

IC

 Пасивен 

филтър

 
Топологии на филтри за активна мощност, реализирани с PWM-VSI:  

(A) паралелен филтър; (B) последователен филтър; (C) хибриден филтър  

Технологията FACTS дава възможности за контролиране на мощността, 

за подобрение на използваемия капацитет на АЕЕС и подобрение качеството 

на електроенергията. Тези възможности се дължат на способността на конт-

ролерите FACTS да контролират взаимосвързаните параметри, които управ-

ляват работата на предавателните системи, включително сериен импеданс, 

шунтов импеданс, ток, напрежение, фазов ъгъл и затихване на трептения при 

различни честоти под номиналната честота. Технологията FACTS не е един 

контролер с висока мощност, а по-скоро колекция от контролери, които могат 

да се прилагат поотделно или в координация с други за контролиране на един 

или повече от взаимосвързаните системни параметри 
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Унифициран контролер на потокоразпределението (УКПР) 

Нелинеен товарИзточник

Последователен 
активен филтър

 

 

IS

VAF+ -

Последователен 
активен филтър

IC

IL

 
Унифициран контролер на потока на мощност 

Методи за оценка на хармоничните изкривявания 

Оценката на хармоничните изкривявания основно зависи от амплиту-

дата и фазовия ъгъл на хармоничните компоненти. Реда на хармониците в 

системата може да бъде цяло или нецяло число, кратно на основната честота. 

Някои методи са способни да оценят и двата вида хармоници, а други само 

тези с цяло число кратно на основната компонента. Математическите средс-

тва за анализ на хармониците могат да бъдат във времева, честотна или в чес-

тотно-времева област, като в общ вид се делят на: оценка, базирана на преоб-

разуване на Фурие; оценка, базирана на уейвлет преобразуване; оценка, ба-

зирана на Невро-размита логика. 

Ред на Фурие: 

𝑓(𝑡) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑛𝜔𝑡 + ∑ 𝑏𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑛𝜔𝑡

𝑛=1,2,3,…𝑛=1,2,3,…

 

Преобразуване на Фурие: 

𝐹(𝑓) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑗𝜋𝑓𝑇  𝑑𝑡
+∞

−∞
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Дискретно преобразуване на Фурие: 

𝐹(𝑓𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑓(𝑡𝑛)𝑒𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 

Преобразуване на Харли: 

𝐻(𝜔) =
1

2𝜋
∫ 𝑓(𝑡)(𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡) 𝑑𝑡

+∞

−∞

 

Дискретно преобразуване на Харли: 

𝐻(𝑓𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑓(𝑡𝑛)𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝑘𝑛/𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 

Уйевлет преобразуване: 

(𝐶𝑊𝑇)(𝑎, 𝑏) = ∫ 𝑥(𝑡)𝜓𝑎,𝑏(𝑡)

+∞

−∞

𝑑𝑡 =
1

√𝑎
∫ 𝑥(𝑡)𝜓 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
)

+∞

−∞

𝑑𝑡 

Дискретно уейвлет преобразуване: 

(𝐷𝑊𝑇)(𝑚, к) =
1

√𝑎
∑ 𝑥[𝑛] 

𝑛

𝑔 (
𝑘 − 𝑝𝑏0𝑎0

𝑚

𝑎0
𝑚 ) 

Метод за извличане на характерни модели (праобрази) в токовите и 

напреженови повърхности: 
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Използвани в дисертацията методи и стратегии за управление  

на активни компенсатори 

Управлението на паралелните активни филтри е нужно да изчислява ре-

ферентната крива на тока за всяка фаза на инвертора, да поддържа констан-

тно напрежението на постояннотоковата страна на инвертора и да генерира 

съответните импулси за управление към полупроводниковите елементи. 

va източник

vb източник

vc източник

ia товар

ib товар

ic товар

Активна, 

реактивна и 

хармонична 

декомпозиция

на тока 

на товара

Компенсирана 

компонента на 

тока

Контрол на 

напрежението

Pср

iar

ibr

icr

Генератор на 

референтен 

сигнал на ток Контрол

на тока

Управляващи 

импулси

i a
 г

е
н

i b
 г

е
н

i c
 г

е
н

vdc ген

vdc реф

Драйвер

va източник

vb източник

vc източник

+
P*Постояннотокова 

компонента на тока

 
Блок диаграма на схема на управлението на паралелен активен филтър 

Генериране на референтен токов сигнал 

Съществуват различни начини за определяне на референтния токов сиг-

нал, необходим за компенсация на нелинейните товар. Обикновено паралел-

ните активни филтри се използват за компенсиране на нискочестотните хар-

моници генерирани от нелинейния товар, както и коригиране на фактора на 

мощността на изместване (displacement power factor). Класическите начини 

за определяне на референтния ток са: използването на теорията на момент-

ната реактивна мощност, определяне на компонентите на тока в d-q 
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синхронна координатна система и третия начин е чрез директен контрол, чрез 

който линейния ток следва идеално синусоидален шаблонен сигнал, който е 

във фаза със съответното фазово напрежение. 

Изследване на качеството на електроенергията в автономни  

електроенергийни системи  

За изследване на процесите в АЕЕС и анализа на качеството на електро-

енергията се използва безитеративен метод за съставяне на математически 

модели. Симулации на различни статични и динамични режими в автоном-

ните електроенергийни системи са извършени чрез използване на MATLAB 

Simulink софтуер. Изследвани са процесите, произтичащи при работа и прев-

ключване на различни нелинейни товари, както и влиянието върху качест-

вото на електроенергията. 

Модел на синхронен генератор СГ 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝑰𝒔

𝑰𝒓
] = [

𝑨𝒔𝒔 𝑨𝒔𝒓

𝑨𝒓𝒔 𝑨𝒓𝒓
] . [

𝑰𝒔

𝑰𝒓
] + [

𝑩𝒔𝒔 𝑩𝒔𝒓

𝑩𝒓𝒔 𝑩𝒓𝒓
] . [

𝑈𝐺

𝑢𝑓
] =

= [
𝑯𝒔

𝑯𝒓
] + [

𝑩𝒔𝒔 𝑩𝒔𝒓

𝑩𝒓𝒔 𝑩𝒓𝒓
] . [

𝑼𝑮

𝑢𝑓
] ;

𝑑

𝑑𝑡
𝜔𝑘 =

1

𝜏𝑚

(𝑇𝑚 + 𝑇𝐺);

 

I𝑠
𝐺 = [

𝑖𝑑
𝐺

𝑖𝑞
𝐺]; I𝑟

𝐺 = [

𝑖𝑓

𝑖𝑔

𝑖ℎ

]; H𝑠
𝐺 = [

ℎ𝑑
𝐺

ℎ𝑞
𝐺]; 

B𝑠𝑠
𝐺 = [

𝑏11
𝐺 0

0 𝑏22
𝐺 ]; U𝐺 = [

𝑢𝑑

𝑢𝑞
]. 












=

i

i
M
q

M
dM

sI ; 












=

h

h
M
q

M
dM

sH ; 







=

b

b
M

M
M
ss

22

11

0

0
B . 

Модел на използваните преобразуватели 

Преобразувателите са представени като система с променяща се струк-

тура, чрез превключване на вентилите във включено или изключено положе-

ние. 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝑖𝑎

𝑖𝑏

𝑖𝑐

] =
1

𝐿
. [

𝑢𝑎

𝑢𝑏

𝑢𝑐

] −
𝑅

𝐿
. [

𝑖𝑎

𝑖𝑏

𝑖𝑐

] − 

−
𝑈𝑑𝑐

𝐿
. [

(2𝑆𝑎 − 𝑆𝑏 − 𝑆𝑐)/3
(2𝑆𝑏 − 𝑆𝑐 − 𝑆𝑎)/3
(2𝑆𝑐 − 𝑆𝑎 − 𝑆𝑏)/3

] ==
𝑑

𝑑𝑡
𝐼abc =

1

𝐿
. 𝑈abc −

𝑅

𝐿
. 𝐼abc −

𝑈𝑑𝑐

𝐿
. 𝑆 

Модел на връзките 

Автономната електроенергийна система, разглеждана като модели на 

елементи, представени като системи от диференциални уравнения, преобра-

зувани към форма на Коши за да се анализират, използвайки специфични чис-

лени интегрални методи. 
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𝑼𝒏𝒐𝒅𝒆 ==
𝑚𝑆𝐺 . 𝑯𝑆𝐺

𝑠 + 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 . 𝑯𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓
𝑠 + 𝑚𝑙𝑜𝑎𝑑. 𝑯𝒍𝒐𝒂𝒅 + 𝑚𝑟𝑒𝑐 . 𝑯𝒓𝒆𝒄

𝑚𝑆𝐺 . 𝑩𝑆𝐺
𝑠 + 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟. 𝑩𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓

𝑠 + 𝑩𝒍𝒐𝒂𝒅. 𝑯𝒍𝒐𝒂𝒅 + 𝑩𝒓𝒆𝒄. 𝑯𝒓𝒆𝒄

 

С помощта на този метод са съставени математически модели на шест 

различни АЕЕС: 1. Едновъзлова АЕЕС, съдържаща дизел-генератор, стати-

чен активно-индуктивен товар, трифазен диоден изправител, захранващ пос-

тояннотоков товар; 2. Едновъзлова АЕЕС, съдържаща дизел-генератор, ста-

тичен активно-индуктивен товар, трифазен тиристорен изправител, захран-

ващ постояннотоков товар; 3. Едновъзлова АЕЕС, съдържаща дизел-генера-

тор, статичен активно-индуктивен товар, трифазен MOSFET изправител, зах-

ранващ постояннотоков товар; 4. Едновъзлова АЕЕС, съдържаща дизел-гене-

ратор, статичен активно-индуктивен товар, трифазен тиристорен изправител, 

захранващ постояннотоков двигател; 5. Едновъзлова АЕЕС, съдържаща ди-

зел-генератор, статичен активно-индуктивен товар, трифазен преобразувател 

на честота със звено на постоянен ток, захранващ асинхронен двигател;  

6. Автономна електрическа система със зонална разпределителна мрежа на 

постоянен ток, състояща се от: четири дизелгенератора, четири изправителя 

и четири DC-DC преобразувателя, постояннотокови товари, променливото-

кови товари, асинхронни задвижвания, захранвани чрез инвертори от DC ши-

ните.  

Целта на представените симулации е изследване на влиянието на рабо-

тата и изменението на стойността на нелинеен товар върху, както парамет-

рите на електроразпределителната мрежа, така и тези на източника на елект-

розахранване на автономната електроенергийна система. Представени са из-

мененията на параметрите на синхронния генератор СГ, параметрите на пос-

тояннотоковата страна на нелинейния товар, както пълното хармонично изк-

ривяване (THD) на сигналите на тока и напрежението, измерени от страната 

на товара и на източника на електрозахранване. Симулации към тази глава 

притежават почти идентична топология, както и принцип на протичане на 

симулацията. Използвани са различни по вид и принцип на работа преобра-

зуватели и товари. Като вследствие от това са получени различни резултати 

за влиянието им върху качеството на електроенергията. Характерни резул-

тати за всяка от симулациите са показани по-долу. 

 
Блок схема на изследваната система при симулация 1 
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При симулации от 1 до 5, изследваната система се състои от първичен 

двигател (ПД) задвижващ синхронен генератор (СГ), който захранва главно 

разпределително табло (ГРТ). Към шините на таблото, посредством прекъс-

вачи АП1 и АП2 са свързани статичен трифазен товар (AC товар) както и 

управляем или неуправляем трифазен полупроводников преобразувател, зах-

ранващ статичен и/или динамичен товар (постояннотоков или асинхронен 

двигател), свързани чрез прекъсвачи АП3 и АП4. 

В началото на симулациите се стартира първичния двигател и синхрон-

ния генератор и до около 3 секунда се достига установен режим на работа. 

След това в зависимост от симулацията се променя стойността на нелинейния 

товар или параметрите на управление на преобразувателя.  

Вследствие на тези промени се наблюдава се известен провал на меха-

ничната скоростта на въртене 𝜔ген, пик в стойностите на механичната мощ-

ност 𝑃𝑚ген и напрежението на полето 𝑈𝑓ген, както и увеличение на стой-

ността на ъгъла на натоварване 𝛿ген. След известни колебания, до около се-

кунда 9, регулаторите на скорост и на напрежение установяват параметрите 

до номиналните им стойности. 

 
Пример за времедиаграма на симулацията и основни параметри на СГ при симулация-1 

  
Форма на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и и пълно хармонично изкривяване (THD) 

преди и след промяна на нелинейния товар при симулация-1 
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Видно е, че с увеличението на стойността на нелинейния товар, съот-

ветно и степента на изкривяване на формите на измерените токове нараства. 

В дадения пример стойността на пълното хармонично изкривяване THD на 

тока на шините на ГРТ 𝐼и има относително голямо увеличение от 4.33% до 

13.21%, като периода преди промяната на товара, разпределението на честот-

ния спектър и при двете извадки на сигнал на тока показва доминиращи хар-

моници основно от 5-ти, 7-ми и 11-ти ред. След увеличение на стойността на 

нелинейния товар, като най-изразен в процентно отношение е 5-ти хармоник.  

  
Форма на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и и пълно хармонично изкривяване (THD) 

преди и след промяна на нелинейния товар 

THD на напрежението на шините на ГРТ на генератора 𝑈и се променя 

от 2.28%, преди присъединяване на допълнителния товар, до 10.44% след 

това.. Измерения спектър на хармоничните съставящи притежава идентично 

процентно разпределение с този на описаните по-горе сигнали на ток. 

 
Основни параметри на СГ при симулация-2 и симулация-3 
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Форма на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и и пълно хармонично изкривяване (THD) 

преди и след промяна на ъгъла на управление на изправителя при симулация-2 

  
Форма на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и и пълно хармонично изкривяване (THD) 

преди и след промяна на нелинейния товар при симулация-3 

 
Основни параметри на постояннотоковия двигател и на СГ при симулация-4 
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Ток 𝐼𝑎𝑏𝑐𝑚
 на честотния инвертор за симулация 5 

 
 

Напрежение 𝑈𝑎𝑏𝑐𝑚
на честотния инвертор за симулация 5 

 
Основни параметри на асинхронния двигател и на СГ за симулация-5 

  
Форма на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и и пълно хармонично изкривяване (THD) 

преди и след промяна на натоварването на асинхронния двигател в симулация-5 
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По-различна по топология и на системата е при симулация-6. Тук е изс-

ледвана автономна електрическа система със зонална разпределителна мрежа 

на постоянен ток, състояща се от: четири дизелгенератора, четири изправи-

теля и четири DC-DC преобразувателя, постояннотокови товари, променли-

вотокови товари, асинхронни задвижвания, захранвани чрез инвертори от DC 

шините. 

 
Блок схема на изследваната система 

 

 
Основни параметри на синхронните генератори за симулация-6 
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Изследвани са промените в параметрите на качеството на електроенер-

гията при промяна на товара на постояннотоковата страна на системата, 

както и при отсъствие или присъединяване на един от генераторите. Напра-

вено е сравнение на показателите на пълно хармонично изкривяване, както и 

на формите на сигналите на токовете и напреженията на генераторите в раз-

лично време от симулацията. 

Във втора глава от дисертацията е направен е обзор на топологиите 

(структурите) и състава (генератори, електрозадвижвания, преобразуватели, 

активни филтри, системни средства) на автономни електроенергийни сис-

теми на различен тип кораби, като особено внимание е отделено на послед-

ните тенденции на тяхното развитие (разпределителна мрежа на постоянен 

ток, зонална мрежа на разпределение).  

Разгледани са методите за оценка на хармоничните изкривявания: Ред, 

преобразуване на Фурие, включително дискретно и бързо преобразуване; 

Преобразуване на Харли, включително и дискретно преобразуване; Уйевлет 

преобразуване, включително дискретно; Метод за извличане на характерни 

модели (праобрази) в токовите и напреженови повърхности.  

Разгледани са основните методи и средства за подобрение на качеството 

на електрическата енергия в АЕЕС (активни филтри и системни средства), 

като е направена тяхната класификация, разгледани са характеристиките им, 

както и предимствата и недостатъците им. Управлението на активните фил-

три на хармоници и поместено в отделно приложение.  

За изследване на процесите в АЕЕС и анализа на качеството на електро-

енергията се използва безитеративен метод за съставяне на математически 

модели, при който диференциалните уравнения на елементите на АЕЕС (ге-

нератори, електрозадвижвания, преобразуватели, активни филтри, системни 

средства) се записват във формата на Коши по отношение на токовете, а обе-

динението им в общ модел на системата става чрез изключване на производ-

ните на токовете и получаване на алгебрична система уравнения за изчисля-

ване на възловите напрежения.  

С помощта на така създадените математически модели са симулирани и 

изследвани преходните и статичните режими на работа в шестте схеми на 

АЕЕС, като са приведени част от получените резултати във вид на осцилог-

рами на основните параметри на електроенергийните системи (токове, нап-

режения, скорости). Изследван е честотният спектър на черпения ток от не-

линейните товари и напрежението в мрежата. Направени са съответните 

оценки и сравнения. 
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Т р е т а    г л а в а 

ПОДОБРЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА  

В АВТОНОМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ 

Резултатите от представените в тази глава симулации, целят да покажат 

целесъобразността и ефективността на използването паралелни активни с 

различно по вид управление, за компенсиране на хармонични смущения на 

тока в автономна електроенергийна система, както и използването на стати-

чен синхронен компенсатор за подобряване фактора на мощността и компен-

сиране на хармонични смущения на напрежението в автономна електроенер-

гийна система. Представени са резултати от симулациите, при различни ус-

ловия за влошаване качеството на електроенергията. Показани са изменени-

ята на параметрите на синхронния генератор СГ, формата и амплитудата на 

компенсиращия ток на паралелния активен филтър, както пълното хармо-

нично изкривяване (THD) на сигналите на ток, измерени от страната на то-

вара и на източника на електрозахранване.  

Направени са следните симулации: 1.Симулация и изследване на изпол-

зване на паралелен активен филтър с управление базирано на теорията на мо-

ментната реактивна мощност (p-q теория), за компенсиране на хармонични 

смущения на тока в автономна електрическа система; 2.Симулация и изслед-

ване на използване на паралелен активен филтър с управление базирано на 

теорията на синхронната координатна система (SRF), за компенсиране на 

хармонични смущения на тока в автономна електрическа система; 3.Симула-

ция и изследване на използване на паралелен активен филтър с управление 

базирано на метода за откриване на пикове, за компенсиране на хармонични 

смущения на тока в автономни електроенергийни системи (симулация-1);  

4. Симулация и изследване на автономна електрическа система, състояща се 

от два генератора с обща постояннотокова мрежа и използване на паралелни 

активни филтри с управление базирано на метод на откриване на пикове, за 

компенсиране на хармонични смущения на тока. 5. Симулация и изследване 

на потискане на хармониците на напрежението и подобряване фактора на 

мощността в автономни електроенергийни системи с помощта на статичен 

синхронен компенсатор. 

Симулации към тази глава притежават почти идентична топология, 

както и принцип на протичане на симулацията. Основно се състоят от първи-

чен двигател (ПД) задвижващ синхронен генератор (СГ), който захранва 

главно разпределително табло (ГРТ). Към шините на таблото, посредством 

прекъсвачи АП1 и АП2 са свързани статичен трифазен товар (AC товар) и 

трифазен тиристорен мостов изправител, захранващ статичен товар на пос-

тояннотоковата страна (DC товар), както и паралелен активен филтър, свър-

зан чрез АП3. Характерни резултати за всяка от симулациите са показани по-

долу. 
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Блок схема на изследваната система 

В началото на симулациите се стартира първичния двигател и синхрон-

ния генератор и до около 3-4 секунда се достига установен режим на работа. 

Прекъсвачи АП1 и АП2 са в затворено положение през цялото време на си-

мулацията. Ъгъла на управление на трифазния тиристорен мостов изправител 

α през цялото време на симулацията е константен. След това АП3 се затваря 

и се свързва паралелния активен филтър. При включването на паралелния ак-

тивен филтър, се наблюдават изменения на параметрите на СГ: минимални 

отклонения на механичната скоростта на въртене 𝜔ген, механичната мощ-

ност 𝑃𝑚ген, напрежението на полето 𝑈𝑓ген и стойността на ъгъла на нато-

варване 𝛿ген, дължащи се на зареждането на кондензатора 𝐶ф на постоянно-

токовата страна на инвертора на филтъра. 

Паралелния активен филтър компенсира токовите хармоници в точката 

на свързване на нелинейния товар, инжектирайки равен но обратен по фаза 

на хармоничния, компенсираш ток. Формата и амплитудата на компенсира-

щия ток 𝐼ф зависи от тази на тока на товара 𝐼т. Резултатния ток на източника 

𝐼и е максимално близък до синусоида, според възможностите и управлението 

на активния филтър. 

 
Форми на тока на източника 𝐼и, тока на товара 𝐼т и компенсиращия ток 𝐼ф на паралелния акти-

вен филтър и основните параметри на СГ за симулация-1 
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Форма на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и и форма на тока в точката на свързване на 

нелинейния товар 𝐼т преди и след свързването на паралелния активен филтър за симулация-2 

  
Пълно хармонично изкривяване (THD) на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и преди и след 

свързване на паралелния активен филтър за симулация-1 

 
Форми на тока на източника 𝐼и, тока на товара 𝐼т и компенсиращия ток 𝐼ф на паралелния акти-

вен филтър и основните параметри на СГ за симулация-2 

 

Форма на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и преди и след свързването на паралелния ак-

тивен филтър за симулация-2  
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Пълно хармонично изкривяване (THD) на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и преди и след 

свързване на паралелния активен филтър 

 
Форми на тока на източника 𝐼и, тока на товара 𝐼т и компенсиращия ток 𝐼ф на паралелния акти-

вен филтър и основните параметри на СГ за симулация-3 

 
Форма на тока на шините на ГРТ на генератора 𝐼и паралелния активен филтър за симулация-3  

 
Пълно хармонично изкривяване (THD) на тока в точката на свързване на нелинейния товар Iт 

преди и след свързване на активния филтър за симулация-3 
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Блок схема на изследваната система за симулация-4 

 

  
Форма на тока на шините на ГРТ 𝐼иГ1

и 𝐼иГ2
  в секунди 3, 6 и 9 за симулация-4 
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Параметри на СГ1 и СГ2 за симулация-4 

 
Блок схема на изследваната система за симулация-5 

  
Параметри на СГ и параметри на постояннотоковия двигател за симулация-5 

 
Средна стойност на напрежението 𝑈и, активна и реактивна мощности 𝑃и и 𝑄и ,както и ос-

новни параметри на статичния синхронен компенсатор за симулация-5 
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Графика на изменение на фактора на мощността и дефазиране между тока 𝐼𝑎стат
 и напрежението 

𝑈𝑎стат
 на компенсатора и изходното напрежение 𝑈𝑎инв

 на фаза А на изхода на  

инвертора за симулация-5 

  
Дефазиране между тока 𝐼𝑎и

 и напрежението 𝑈𝑎и
, измерени на шините на ГРТ преди и след свър-

зване на статичния компенсатор – симулация-5 

Ч е т в ъ р т а   г л а в а 

ИЗСЛЕДВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА НА  
ФИЗИЧЕСКИ МАКЕТ НА АВТОНОМНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА  
СИСТЕМА 

Реализирани са две физически опитни постановки за изследване качест-

вото на електроенергията в автономни електрически мрежи. Опитна поста-

новка, използваща трифазен тиристорен изправител, захранващ статичен то-

вар и втора опитна постановка, използваща трифазен тиристорен регулатор 

на променливо напрежение, захранващ асинхронен двигател. Изследвано е 

влиянието на работата на нелинейните товари при различни режими на уп-

равление на полупроводниковите устройства върху качеството на електрое-

нергията в автономната електрическа система. Използвайки MATLAB/ Sim-

ulink софтуер е осъществено управление на контролната система, както и об-

работка на получените от измервателните прибори данни Представени са по-

лучените резултати във вид на осцилограми и спектрален анализ на сигналите 

на изследваните величини. Направен е съответния анализ. оценки и сравне-

ния. 
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Описание на извършените експерименти и измервания 

Реализираните физически опитни постановки целят да демонстрира вли-

янието на работата на нелинеен товар върху качеството на електроенергията 

в автономна електроенергийна система. Двете опитни постановки притежа-

ват почти идентична топология. Разликата е във вида на товара, като при пър-

вата опитна постановка това е трифазен тиристорен изправител, захранващ 

статичен товар, а при втората, трифазен тиристорен регулатор на променливо 

напрежение, захранващ асинхронен двигател.  

 
Блок диаграма на опитна постановка - 1 

  
Блок диаграма на опитна постановка - 2 
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Основните съставни части на опитните постановки: 

• Генераторна система: състои се от честотен преобразувател, захран-

ващ асинхронен двигател (първичен двигател), чиито вал е директно 

куплиран към вала на синхронен генератор.  

 
Блок диаграма на генераторната система 

• Комутация и защита: състои се от автоматичен предпазител (АП), кон-

тактор (К), термична защита (ТЗ), както и точка на измерване (ТИ). 

• Товар: състои се от трифазен тиристорен изправител и от статичен ак-

тивен товар (R) за опитна постановка – 1. И трифазен тиристорен ре-

гулатор на променливо напрежение, захранващ асинхронен двигател 

за опитна постановка – 2.  

• Измервателна система: състои се от съответните прибори, използвани 

за измерване на сигналите на ток и напрежение. 

 
Измервателна система 

• Система за управление: заданието на ъгъла на управляващите импулси 

към изправителя и регулатора на променливо напрежение се форми-

рат, като сигналите на ток и напрежение се подават в реално време от 

измервателната система към MATLAB/Simulink. В зависимост от тех-

ните стойности се управлява междинен контролер (Arduino uno), пода-

ващ управляващ сигнал (0-10VDC) към контролера генериращ управ-

ляващите импулси към полупроводниковото устройство.  
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Блок диаграма на системата за управление 

В зависимост от различната стойност подадения към трифазния тирис-

торен изправител и трифазни тиристорен регулатор на променливо напреже-

ние ъгъл на управление α, са представени различни резултати на влиянието 

на нелинеен товар върху качеството на електроенергията. Сигналите на ток и 

напрежение, измерени на шините на синхронния генератор са анализирани 

чрез MATLAB/Simulink софтуер. Представени са извадки на формите на из-

мерените сигнали, както и чрез използване на метод на бързо преобразуване 

на Фурие (FFT) е изчислен фактора на пълно хармонично изкривяване (THD). 

Качествените показатели (спектрален състав) на  

електроенергията 

Опитна постановка - 1  

Представена извадка на формата на сигнал на линейното напрежението, 

измерено на шините на синхронния генератор между фази L2 и L3 при работа 

на празен ход, както и фактора на пълно хармонично изкривяване THD и раз-

пределение на спектъра на хармоничните съставящи спрямо фундаментал-

ната честота. 

 
Извадка на формата и пълно хармонично изкривяване THD на измерения сигнал на  

напрежението UИ, на шините на генератора при работа на празен ход 
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Представени са формите на измерените сигнали на тока IИ и напрежени-

ето UИ, измерени на шините на генератора при различен зададен към трифаз-

ния тиристорен изправител ъгъл на управление α.  

Стойностите на измерените сигнали на ток и напрежение са представени 

в относителни единици спрямо използвания обхват на измервателния прибор 

и допустимия диапазон на входен сигнал на осцилоскопа. Напрежението е 

измерено между фази L2 и L3, а тока измерен на фаза L1. Заданията на ъгъла 

на управление α към трифазния тиристорен изправител са със стойности во-

дещи до най-сериозно изкривяване на сигнала на напрежение. По този начин 

се демонстрира влиянието на качеството на електроенергията при системи, 

при които мощността на източника и на товара са съизмерими. 

  

Извадка на формите и пълно хармонично изкривяване THD на измерените сигнали на тока IИ  

и напрежението UИ, на шините на генератора при α=85° 

Изчислено е пълното хармонично изкривяване THD, както и спектъра 

на разпределение хармоничните съставящи на сигналите на ток и напрежение 

при различен зададен към трифазния тиристорен изправител ъгъл на управ-

ление α Направен е спектрален анализ на получените резултати за сигналите 

на тока и напрежението. 

  

Извадка на формите и пълно хармонично изкривяване THD на измерените сигнали на тока IИ  

и напрежението UИ, на шините на генератора при α=80° 

Опитна постановка - 2  
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Подобно на опитна постановка – 1, различно по големина изкривяване 

на формите на сигналите на ток и напрежение, измерени на шините на гене-

ратора, се постига чрез промяна на заданието на ъгъла на управление α към 

трифазния тиристорен регулатор на променливо напрежение. Поради разли-

ката в големината и типа на използвания товар резултатите и влиянието върху 

качеството на електроенергията имат известни разлики.  

Изчислено е пълното хармонично изкривяване THD, както и спектъра 

на разпределение хармоничните съставящи на сигналите на ток и напрежение 

при различен зададен към трифазния тиристорен изправител ъгъл на управ-

ление α. Направен е спектрален анализ на получените резултати за сигналите 

на тока и напрежението. 

  

Извадка на формите и пълно хармонично изкривяване THD на измерените сигнали на тока IИ  

и напрежението UИ, на шините на генератора при α=80° 

  

Извадка на формите пълно хармонично изкривяване THD на измерените сигнали на тока IИ  

и напрежението UИ, на шините на генератора при α=20° 
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Заключение 

През последните години автономните електроенергийни системи (ко-

рабни, самолетни, възобновяеми енергийни източници, транспортни средс-

тва и други) се развиха и получиха голямо разпространение. Това развитие се 

дължи на все по-голямото използване на електродвижението в транспортните 

средства и усвояването на възобновяемите енергийни източници. От друга 

страна този бум в развитието им се дължи на развитието на нови източници 

на енергия, нови акумулиращи средства, нови типове електрозадвижвания, 

нови средства и методи за управление. Това развитие постави и много проб-

леми за решаване: осигуряване на по-голяма енергийна ефективност; по-

добро удовлетворяване на разнообразните технологични нужди на различ-

ните уредби и системи; по-добро и устойчиво управление; по-добра съвмес-

тимост на отделните уредби и системи. 

В дисертацията бяха решени някои задачи от изброените по-горе проб-

леми. Автономните електроенергийни системи са по-сложни от големите 

енергийни системи поради следните причини: съизмеримост по мощност и 

електромагнитни и механични времеконстанти на източниците на захранване 

и потребителите; по-голяма скорост на преходните процеси и по-големи 

изисквания за устойчива работа и качество на регулиране и управление. В 

частност, в дисертацията бе решена част от задачите за осигуряване на елек-

тромагнитна съвместимост в автономните електроенергийни системи, съдър-

жащи нелинейни товари (силови електронни преобразуватели): изследване 

на качеството на електроенергията в АЕЕС с помощта на математически и 

физически модели; подобрение на качеството на електроенергията чрез па-

ралелни активни филтри и статичен синхронен компенсатор; изследване на 

качеството електроенергията в АЕЕС с разпределителна мрежа на постоянен 

ток.  

Бъдещи изследвания на идеите и резултатите, развити в дисертацията, 

могат да бъдат описани по следния начин: 1. Изследване на качеството на 

електроенергията в АЕЕС с различна топология на разпределителната мрежа 

и различни елементи с помощта на математически и физически модели; 2. 

Използване на други типове активни филтри и друго управление за подобре-

ние на качеството на електроенергията; 3. Използване на други типове сис-

темни средства и друго управление за подобрение на качеството на електро-

енергията; 4. Използване на други методи за оценка качеството на електрое-

нергията; 5. Разработка на нови физически модели и нови методи за тяхното 

управление за подобрение на качеството на електроенергията.  
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Основни резултати и приноси на дисертацията 

• Изследвани са основните причини за влошаване качеството електрое-

нергията в автономни електроенергийни системи, смущаващи рабо-

тата на корабното електрообзавеждане и влошаващи неговите харак-

теристики, като са класифицирани показателите на качеството на елек-

трическата енергия и изискванията към тях. Направен е обзор на мето-

дите и средствата за подобрение качеството на електрическата енер-

гия. 

• Създадени са математически модели на автономни електроенергийни 

системи, съдържащи нелинейни товари, влошаващи качеството на 

електрическата енергия, включително използващи разпределителна 

мрежа на постоянен ток.  

• Създадени са математически модели на паралелни активни филтри и 

статични синхронни компенсатори, използвани за подобрение качест-

вото на електрическата енергия. 

• Изследвани са статичните и динамичните процеси и характеристиките 

в автономни електроенергийни системи, съдържащи нелинейни то-

вари. 

• Изследван е хармоничния състав на нелинейните товари и на напреже-

нието в разпределителната мрежа на автономни електроенергийни 

системи, имащи различен състав и различна топология на разпредели-

телната мрежа. 

• Изследвано е използването на активни филтри с различно управление 

за подобрение качеството на електрическата енергия в автономни 

електроенергийни системи с различен състав и топология на разпреде-

лителната мрежа, като са сравнени хармоничните спектри на парамет-

рите на системите без и с активен филтър.  

• Изследвано е използването на статичен синхронен компенсатор за по-

добрение качеството на електрическата енергия в автономни електро-

енергийни системи с различен състав и топология на разпределител-

ната мрежа, като са сравнени хармоничните спектри на параметрите 

на системите без и с компенсатор.  
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