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ПІДХІД ДО МОНІТОРІНГУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ
ПОПЕРЕДНЬГО ЧАСТОТНОГО РОЗДІЛЕННЯ СИГНАЛУ
Однією із важливих проблем при визначені якості електричної енергії
(ЯЕЕ) є оцінка зміни форми інформаційного сигналу (напруги або струму
електричної мережі), яка включає спектральний та гармонічний аналіз. Сфера оцінки форми сигналу містить гармоніки, інтергармоніки, фазні кути
гармонік, гармонічні симетричні компоненти та ін.
На даний момент THD є найбільш поширеним показником якості напруги і визначається за допомогою швидкого перетворення Фур’є. Основним
недоліком визначення ТHD є можливість його застосування тільки для періодичних сигналів. Іншим істотним недоліком даного коефіцієнту є те, що
при його визначенні не враховується індивідуальний вплив на електричну
мережу і устаткування різних гармонік, а також відсутність інформації щодо
фазових кутів гармонік. Це призводить до похибки визначення THD за наявності у сигналі різних гармонічних компонент у перебігу декількох періодів
у межах десятків відсотків.
Зважаючи на частотно-просторові властивості вейвлет-аналізу [1], запропоновано новий підхід до визначення коефіцієнту спотворення форми
хвилі сигналу.
Як відомо, вейвлет-перетворення за допомогою фільтрів низької та
високої частоти ділить вхідний сигнал на частотні діапазони.
В режимі моніторингу достатньо контролювати величину спотворення в частотному діапазоні, а у випадку перевищення його порогового значення (визначається для кожного частотного діапазону відповідно нормативних документів) проводити вимірювання окремих гармонік (гармонічних
груп). Даний метод являється дуже корисним для визначення вищих гармонік у випадку контролю якості електричної енергії. У разі його застосування
відсутній недолік методу Фур’є – необхідність достовірної інформації щодо
перехідних процесів, а також недолік дискретного вейвлет-перетворення –
відсутність даних відносно кожної окремої гармоніки.
Висновок. Запропоновано проводити визначення наявності спотворення форми сигналу у два етапи. На першому етапі інформаційний сигнал
ортогональним перетворенням розбивається на частотні діапазони, визначаються діючі значення коефіцієнтів ортогонального перетворення і порівнюються із визначеними пороговими значеннями (якщо таке значення < 0,1 %
основної частоти – воно ігнорується) і в разі його перевищення, на другому
етапі проводиться детальне визначення коефіцієнтів спотворення у даному
частотному діапазоні. Це дозволяє проводити моніторинг наявності спотворення форми сигналу у реальному часі.
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