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Нелинеарни потрошачи електричне енергије у нисконапонским 

дистрибитивним мрежама (ННДМ), као и дистрибуиране соларне електране 

прикључене на ННДМ, својим полупроводничким енергетским претварачима 

генеришу једносмерну компоненту напона у ННДМ реда величине миливолта. С 

обзиром да су вредности електричне отпорности нисконапонских намотаја 

дистрибутивних трансформатора реда величине милиома, поменуте једносмерне 

компоненте напона изазивају проток једносмерних струја кроз нисконапонске 

намотаје дистрибутивних трансформатора реда величине ампера. На тај начин 

настају једносмерне магнетопобудне силе које изазивају засићења магнетних 

језгара дистрибутивних трансформатора током половине периоде мрежног 

напона када су једносмерна и наизменична компонента побудне струје 

трансформатора истог знака. Ова појава има за последицу читав низ негативних 

ефеката на погон дистрибутивних трансформатора. 

Будући да постојећи комерцијално расположиви напонски и струјни 

сензори не могу да обезбеде задовољавајућа решења за ефикасну детекцију 

поменуте једносмерне компоненте мрежног напона, последњих година су 

учињени значајни напори да се овај проблем успешно реши развојем две нове 

методе засноване на истом феномену, применом  торусних трансформатора као 

сензора. Наиме, експериментална истраживања су показала да се суперпозиција 

миливолтне компоненте једносмерног напона простопериодичном напону 

напајања торусног трансформатора, манифестује детектабилним и готово 

линеарним нивоима асиметрије изведеним из дисторзије таласних облика 

побудне струје торусних трансформатора. Метод који је хронолошки први 

развијен, дефинише асиметрију у временском домену као разлику апсолутних 

вредности позитивног и негативног екстремума побудне струје торусног 

трансформатора. Отуда се и назива „метод вршне детекције“ (енгл. peak detection 

method). Нешто касније развијен је „метод парних хармоника“ (енгл. even 

harmonics method) који дефинише асиметрију у фреквенцијском домену као збир 

прва четири парна хармоника. Овај други метод постиже бољу прецизност 

детекције у односу на претходно развијени метод. Иако оба метода наводе да 
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нагиби линеаризованих нивоа асиметрије зависе од величине напона ННДМ, 

није понуђено експлицитно решење за проблем утицаја флуктуације напона 

ННДМ на прецизност детекције, будући да оба метода користе једну фиксну 

апроксимативну вредност нагиба нивоа асиметрије. 

У овој докторској дисертацији анализирана је пропагација систематске 

грешке услед флуктуације ефективне вредности напона напајања торусног 

трансформатора као последица примене фиксног нагиба линеаризованих нивоа 

асиметрије. За реализацију ове анализе било је потребно да се дефиниција нивоа 

асиметрије метода вршне детекције преведе из временског у фреквенцијски 

домен. Као први допринос ове дисертације представљен је поступак 

декомпозиције побудне струје торусног трансформатора, на основу кога се 

изводи дефиниција поменутог нивоа асиметрије у фреквенцијском домену у виду 

збира косинусних компонената свих парних хармоника побудне струје. На тај 

начин је омогућена упоредна анализа детекције нивоа асиметрије првог метод у 

односу на други, у еквивалентним експерименталним условима. Анализа је 

показала, да се за случај конкретно експериментално третираног торусног 

трансформатора, систематска грешка детекције кретала у опсегу cca ±50% за 

флуктуацију напона од ±15%. 

Стога је, као централни допринос дисертације, предложено системско 

решење интерполационог калибрационог поступка за торусни трансформатор, 

којим је експерименталном провером потврђено потискивање грешке детекције 

на вредности у опсегу ±4% за опсег флуктуације напона од ±15%. За 

имплементацију калибрационог поступка развијен је прототип система који 

обухвата торусни трансформатор као сензор, аналогно прилагодно коло и 

дигитални рачунарски систем за рад у реалном времену којим се реализује 

аквизиција и обрада мерних података. 

Рачунарски систем за рад у реалном времену развијен је у две варијанте. 

Прва варијанта представља микропроцесорски систем који обавља аквизицију и 

обраду мерних података у реалном времену. Друга варијанта система базирана је 

на RTL (енгл. Register Transfer Level) имплементацији, састављеној од наменских 

блокова који обављају аквизицију и обраду мерних података. Урађена је егзактна 
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компарација обе варијанте по критеријумима утрошка ресурса и брзине обраде, 

односно времена потребног за извршење обраде мерних података. 

За реализацију интерполационог калибрационог поступка примењен је 

лабораторијски извор простопериодичног напона Fluke 6100A Дирекцијe за мере 

и драгоцене метале Министарства привреде Републике Србије у Београду. Том 

приликом је детектовано присуство једносмерне компоненте напона 

суперпониране простопериодичном напону извора, која је током мерења 

флуктуирала око вредности 4mV за распон ефективних вредности 

простопериодичног напона од 0V до 115V. Ова чињеница додатно истиче значај 

и актуелност дисертације, будући да је поред анализиране проблематике 

присуства једносмерне компоненте напона у ННДМ, иста природа проблема 

уочена и код савремених полупроводничких калибрационих уређаја и система 

високе класе тачности, какви су национални еталони периодичног напона.  

На основу резултата истраживања презентованих у дисертацији произилазе 

два оправдана предлога за наставак даљег рада. Први се односи на развој 

комерцијалног прототипа мерног система уз објављивање патената који се 

односе на детаље реализације сензора и прилагодног аналогног кола, односно 

RTL и рачунарске имплементације. Други подразумева истраживање и развој 

компензатора асиметрије дистрибутивног трансформатора прикљученог на 

страни потрошње, који би као улазне величине користио измерене нивое 

једносмерне компоненте напона у свакој од фаза ННДМ. 
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ABSTRACT 

 

Static power converters, embedded in nonlinear electric loads, and solar powers 

connected to a low voltage distribution grid, produce small DC voltage component of a 

milivolt magnitude that is superimposed to the AC grid voltage. Since the electric 

resistance of the low voltage windings of a distribution transformer is of a milliohm 

magnitude, the above mentioned DC voltage component produces DC current across 

the low voltage windings of an amper magnitude. Consequently, a DC magnetomotive 

force is created, causing half-cycle saturation of the distributive transformer core 

during those halves of the period when the DC and AC components of the transformer 

excitation current are of the same sign. This phenomenon produces a number of 

adverse effects on the distribution transformers. 

The currently available voltage and current sensing devices cannot reach the 

desired detection accuracy of the DC voltage component at such a low level. 

Therefore, a considerable efforts has been made in recent years towards finding an 

adequate solution to this problem, resulting in two new methods based on the same 

phenomenon of employing a toroidal transformer as a sensing device. As it has been 

experimentaly confirmed, a milivolt DC component superimposed to the sinusoidal 

supplying voltage produces a detectable and almost linear property that can be derived 

from the distortion of the transformer excitation current. This property is denoted as 

assymetry level. The earlier developed method defines the assimetry level in the time 

domain as a peak difference of the transformer excitation current, and therefore it has 

been named „peak detection method“. After that, another method has been developed 

defining the assimetry level in the frequency domain as the sum of the first four even 

harmonics of the transformer excitation current. Consequently, this method has been 

named „even harmonics method“. The latter method achieves a better detection 

accuracy relative to the former one. Regardless of the fact that both methods indicate 

the influence of the supply voltage variation to the detection accuracy of an assimetry 

level, they actually use a fixed approximate value of the asymmetry level and do not 

propose any explicit solutions for this problem. 

This PhD thesis analyses the dependence of the systematic error propagation 

relative to the fluctuation of the toroidal transformer supply voltage. In order to 
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conduct this analysis, it was necessary to state the definition of the asymmetry level, 

originally proposed by the „peak detection method“ in the time domain, to an adequate 

form for application in the frequency domain. The first contribution of this PhD thesis 

is the procedure of decomposition of the transformer excitation current. Based on the 

results of this decomposition, the definition of the asymmetry level in the frequency 

domain has been derived as a sum of even cosine components of the excitation current 

harmonic content. This result has enabled a comparative analysis of the detection of 

the assymetry level using the definitions of both methods in the equivalent 

experimental conditions. According to the findings of the analysis, the values of the 

systematic error for a specifically experimentally treated toroidal transformer, were in 

a range of approximately ±50% for a voltage fluctuation of Un±15%.  

The main contribution of the thesis is a system solution based on a new 

interpolation method for calibration of a given toroidal transformer. The application of 

this interpolation method results in the reduction of the systematic error ranging ±4% 

for a voltage fluctuation of Un±15%. A prototype device has been developed for the 

implementation of the proposed calibration method. The device contains the following 

components: a toroidal transformer as a sensor of asymmetry, an analog conditioning 

circuit, and a digital real-time computer system for the acquisition and processing of 

the measurement data.  

The digital real-time computer system has been developed in two variants. The 

first one is a microprocessor system, whereas the second one is based on the RTL 

(Register Transfer Level) implementation. An exact comparison was made of both 

variants according to the criteria of the resource consumption and processing speed, 

i.e. the time required to perform the measurement data processing. 

A sinusoidal voltage laboratory source Fluke 6100A of the Directorate of 

Measures and Precious Metals in Belgrade was used for the experimental verification 

of the interpolation calibration method. On this occasion, the presence of a DC voltage 

component superimposed to the sinusoidal source voltage was detected. During the 

measurement, this DC voltage was fluctuated around 4mV for the rms voltage range 

from 0V to 115V. This fact additionally emphasizes the relevance and topicality of this 

PhD thesis. Namely, along with the analyzed problem of the presence of a DC voltage 

component in the low voltage distribution grid, the same nature of the problem was 
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also observed in modern semiconductor calibration devices and systems of the high 

accuracy class, such as the national standards of periodic voltage.  

Based on the results of the research presented in this PhD thesis, there are two 

valid proposals for the continuation of further work. The first one refers to the 

development of a commercial prototype measuring system, along with the publication 

of the patents relating to the details of the realization of the sensor and the analog 

conditioning circuitry, i.e. the RTL and computer implementation. The second one 

implies the research and development of a distribution transformer asymmetry 

compensator that would be connected to the side of consumption, and which would use 

the measured levels of a DC voltage component in each of the distribution grid phases 

as inputs. 
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1. УВОД 

Присуство све већег броја нелинеарних потрошача електричне енергије са 

полупроводничким елементима доводи до појаве једносмерне компоненте 

напона реда величине миливолта у нисконапонским дистрибутивним мрежама 

(ННДМ). Овај феномен, који је у последње време постао врло актуелан у 

стручној литератури, непосредно је уочен и у мрежи из које се напаја 

лабораторија катедре за Рачунарску технику Факултета техничких наука у 

Новом Саду. На почетку истраживања опсервација присуства једносмерне 

компоненте реализована је применом осцилоскопа, а на крају истраживања 

применом развијеног прототипа уређаја. Поступак је спроведен праћењем 

дневних флуктуација дисторзије таласног облика побудне струје торусног 

трансформатора прикљученог на мрежу које су се одвијале сагласно ритму 

флуктуација једносмерне компоненте напона дистрибутивне мреже.  

Док су нелинеарни потрошачи индиректни генератори једносмерне 

компоненте напона у ННДМ, дистрибуиране соларне електране (СЕ), чији су 

полупроводнички енергетски претварачи прикључени директно на ННДМ без 

употребе раздвојних трансформатора, директно генеришу једносмерни напон 

UDC реда величине миливолта, који се суперпонира наизменичном фазном 

напону ННДМ [1-3]. 

Осим неповољног утицаја на поједине врсте потрошача [4], присуство 

једносмерне компоненте напона UDC има читав низ негативних ефеката на 
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дистрибутивне трансформаторе који ННДМ напајају енергијом из 

средњенапонске дистрибутивне мреже. Ови ефекти се јављају као последица 

једносмерне струје реда величине ампера, коју напон UDC генерише кроз 

нисконапонске намотаје дистрибутивних трансформатора. Једносмерна 

магнетопобудна сила коју ова струја генерише у нисконапонским намотајима 

доводи до асиметрије (дисторзије) побудне струје трансформатора (енгл. 

transformer excitation current) у високонапонским намотајима, што за последицу 

има засићење магнетног кола током половине периоде када су наизменична и 

једносмерна компонента побудне струје трансформатора истог знака. При 

режиму асиметричне побудне струје долази до повећања губитака у гвожђу 

дистрибутивних трансформатора [5], повећања додатних губитака у бакру и 

повећаног загревања трансформаторског суда [6], погоршање структуре 

хармонијског састава побудне струје трансформатора уз повећање реактивне 

снаге, као и изазивање нежељеног реаговања заштите трансформатора [6]. Стога 

су у земљама са значајним капацитетима соларних електрана и искуством у 

њиховој експлоатацији развијени стандарди и препоруке којима су експлицитно 

прописани дозвољени нивои једносмерне компоненте струје коју полу-

проводнички претварачи дистрибуираних електрана убризгавају у мрежу. Тако 

британски стандард (енгл. United Kingdome standard G83/1) ограничава вредност 

једносмерне компоненте струје на 20mA за номиналне вредности струја 

статичких претварача до 16А по фази. Стандард IEEE 1547-2003 ограничава ову 

вредност на 0,5% од назначене вредности струје статичких претварача, док 

Australian Standard AS4777.2 уз исто ограничење од 0,5% као и IEEE 1547-2003, 

поставља горњу границу вредности компоненте једносмерне струје од 5mA. 

Вредности нивоа једносмерне компоненте напона које захтевају прецизну 

детекцију у дистрибутивним мрежама напона 0,4 kV у Републици Србији могу се 

проценити на основу разматрања за дистрибутивне трансформаторе снага 

630kVA и 1000kVA. На основу ТП1 ЈП ЕПС - додатак 1 из 2008 године, 

ефективне вредности побудне струје трансформатора су ограничене на 0,7% и 

0,5% за трансформаторе снага 630kVA и 1000kVA респективно. Такође, 

нисконапонски намотаји ових трансформатора су спрегнути у звезду, а њихове 

активне отпорности могу се проценити прописаним нивоима губитака у бакру од 
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5400W, односно 9500W, на вредности од 1,09mΩ и 0,76mΩ респективно. Будући 

да детекцију и превентиву једносмерне компоненте струје у нисконапонским 

намотајима дистрибутивних трансформатора треба спровести већ за вредност од 

5% ефективне вредности побудне струје трансформатора [5,8,29], то за 

трансформаторе снага 630kVA и 1000kVA захтевани прагови детекције 

једносмерне компоненте напона узимају вредности од 0,35mV и од 0,27mV 

респективно. Одавде произилази процењена циљна вредност прага прецизне 

детекције једносмерне компоненте напона у 0,4kV-ним дистрибутивним 

мрежама од 0,25mV. 

Планирање и изградња дистрибуираних извора електричне енергије 

детерминисано је законском регулативом проистеклом из контекста који 

превазилази националне оквире. У нашој земљи на снази је Национални 

акциони план за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије, 

који је 2013. године издало Министарство енергетике, развоја и заштите животне 

средине, а који је донет у складу са обрасцем предвиђеним Директивом 

2009/28/ЕЗ – Одлука 2009/528/ЕЗ. Овим актом, који је обавезујућег карактера, 

предвиђено је да СЕ учествују са снагом од 10MW у покривању бруто финалне 

потрошње у 2020. години. Будући да Нацрт стратегије развоја енергетике 

Републике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, 

предвиђа да учешће СЕ достигне снагу од 100MW до краја 2025 године, односно 

снагу од 200MW до краја 2030 године, а да пројекције на нивоу Европске уније 

предвиђају учешће СЕ са снагом од 200GW до краја 2030. године, то ће 

пропорционално порасту снаге СЕ прикључених на ННДМ расти и потреба за 

прецизним и поузданим мерним системима за детекцију једносмерне компоненте 

напона вредности испод 1mV. 

Изразито неповољан однос једносмерне компоненте напона UDC (реда 

1mV) и максималне тренутне вредности фазног напона ННДМ, који се креће у 

интервалу 10-5-10-6, онемогућава постизање задовољавајуће прецизности при-

меном постојећих комерцијално расположивих напонских сензора заснованих на 

Hall effect, Fluxgate, Electronic isolated и Optically isolated технологијама [7,8], као 

ни применом струјних сензора заснованох на Hall effect, Fluxgate и Air-core 

технологијама [7-9]. Решење овог проблема понудиле су две методе засноване на 
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опсервацији нивоа асиметрије побуде једнофазног торусног трансформатора 

прикљученог на ННДМ.  

Након уводних разматрања ова дисертација је организована у још пет 

поглавља. У другом поглављу представљене су две актуелне методе и спро-

ведена је упоредна аналитичка и експериментална анализа њихових решења. 

Треће поглавље анализира пропагацију систематске грешке актуелних метода 

услед флуктуације напона напајања торусног трансформатора и уводи 

интерполациони поступак калибрације торусног трансформатора у циљу поти-

скивања уочене систематске грешке. Такође, у трећем поглављу су представљени 

и резултати експерименталне валидације предложеног интерполационог 

поступка. Четврто поглавље је посвећено реализацији двеју варијанти прототипа 

рачунарског система за детекцију и мерење нивоа асиметрије торусног 

трансформатора. У петом поглављу дати су нумерички подаци верификације обе 

варијанте прототипа система, док је у шестом поглављу дата дискусија са 

закључком, уз пројекцију истраживања која могу проистећи на основу резултата 

ове дисертације. 
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2. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ МЕТОДА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И 

МЕРЕЊЕ НИВОА АСИМЕТРИЈЕ ПОБУДЕ 

НИСКОНАПОНСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА 

Проблем детекције једносмерне компоненте напона UDC реда величине 

миливолта, суперпониране наизменичном напону ННДМ, успешно се решава 

применом два метода заснована на опсервацији и анализи дисторзије таласног 

облика струје празног хода торусног трансформатора прикљученог на ННДМ. 

Оба метода користе као сензор торусни трансформатор са једним побудним 

(примарним) и опционим секундарним намотајем, номиналне снаге најчешће у 

опсегу од 30VA до 100VA [8]. Номинални напон побудног намотаја једнак је 

фазном напону ННДМ. Овај намотај се директно прикључује на мрежу и кроз 

њега протиче струја празног хода трансформатора (побудна струја 

трансформатора) i0, са или без једносмерне компоненте. Секундарни намотај се 

поставља опционо и примењује се као компензациони намотај. Приликом појаве 

једносмерне компоненте струје у побудном намотају, радна тачка на B-H 

карактеристици магнетног језгра трансформатора помера се из координатног 

почетка дуж B-H карактеристике, што за последицу има дисторзију таласног 

облика побудне струје i0. Због нелинеарног карактера B-H карактеристике 

поменута дисторзија се нарочито манифестује разликом апсолутних вредности 

позитивног и негативног екстремума побудне струје. Враћање радне тачке 
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трансформатора у координатни почетак постиже се пропуштањем једносмерне 

струје кроз компензациони намотај, тако да магнетопобудна сила компенза-

ционог намотаја поништава (компензује) једносмерну компоненту магнето-

побудне силе побудног намотаја. Као резултат компензације нестаје дисторзија 

побудне струје трансформатора (на исти начин као и код „fluxgate“ сензора са 

повратном спрегом [9]).  

 

2.1 Метод вршне детекције 
 

 Претходно описани феномен појаве разлике апсолутних вредности 

позитивног и негативног екстремума побудне струје трансформатора, под 

дејством једносмерне компоненте струје у побудном намотају, послужио је као 

физичка основа метода детекције разлике апсолутних вредности позитивног 

и негативног екстремума магнетизационе струје трансформатора, предста-

вљеног у [3-10]. Иновативна чињеница коју су уочили аутори метода је 

пропорционална зависност разлике апсолутних вредности позитивног и 

негативног екстремума магнетизационе струје трансформатора ΔI 0max од њене 

једносмерне компоненте I 0DC. Такође, експеrиментални резултати наведени у 

[8,18] указују да однос вредности ΔI 0max/I 0DC не пада испод границе 1/25, што 

квантитативно потврђује чињеницу да се екстраховање величине ΔI 0max из 

сигнала побудне струје трансформатора i0, може у потпуности технички реали-

зовати са задовољавајућом прецизноћу. Будући да су једносмерна компонента 

побудне струје трансформатора I 0DC и једносмерна компонента напона UDC 

повeзане Омовим законом 

 UDC= Rtr1·I0DC, (1) 

где Rtr представља електричну отпорност побудног намотаја трансформатора, 

одређивањем вредности I 0DC помоћу величине ΔI 0max на основу њихове линеарне 

зависности, истовремено се добија и вредност једносмерне компоненте напона 

UDC на основу израза (1).  
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 Детекција и компензациона примена величине ΔI 0max по методу 

представљеном у [10-17], реализује се према принципској шеми приказаној на 

слици 2.1. 

 

 

Слика 2.1 Принципска шема за детекцију нивоа асиметрије побуде торусног 
трансформатора методом вршне детекције 

 

Блок за детекцију величине ΔI 0max ради у „zero crossing“ режиму [10-17] 

при фреквенцији узорковања од 10kHz [16,17]. Генерисање вредности 

позитивног и негативног екстремума врши се захватањем по двадесет одбирака 

побудне струје у интервалима од по 1mS непосредно пре и након проласка 

напона напајања кроз нулу, током сваке полупериоде напона напајања [16,17]. 

Ова стратегија, заједно са применом нископропусног филтра, има за циљ да 

ублажи неповољни утицај шума на прецизност детекције величине ΔI 0max. 

Будући да је величина ΔI 0max мера дисторзије таласног облика побудне струје 

трансформатора услед посредног утицаја њене једносмерне компоненте I0DC на 

померање радне тачке дуж B-H карактеристике, а не услед непосредне 

суперпозиције једносмерне компоненте I 0DC побудној струји трансформатора, 

блок за детекцију ΔI 0max напаја се из секундара струјног трансформатора Str  чиме 

се елиминише суперпонирање DC офсета на вредности позитивног и негативног 

екстремума [10-17]. Детаљан опис структуре и начина функционисања блока за 

детекцију величине ΔI 0max представљен је у [10-17]. 

Генерисање једносмерне компензационе струје Icomp=I0DC·N1/Ncomp 

реализује се помоћу каскадне везе дискретног PI регулатора и струјног DC/DC 

конвертора. Параметри дискретног PI регулатора, према [16] и [17], износе: 
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појачање пропорционалног члана 151, појачање интеграционог члана 4557 и 

време узорковања 20mS. Вредност једносмерне компоненте напона UDC 

израчунава се посредно, на основу измерених вредности Icomp и електричне 

отпорности побудног намотаја торусног трансформатора Rtr1  

 UDC=Rtr1·Icomp·Ncomp/ N1. (2) 

На слици 26 у [11] представљен је график границе прецизности коју ова 

метода постиже за опсег ефективних вредности напона напајања од 160V до 260V. 

За номинални напон побудног намотаја торусног трансформатора Ttr  од 220V, 

доња детектабилна граница једносмерне компоненте напона UDC износи 3mV. 

Доминантни фактор који ограничава прецизност методе је електрична 

отпорност Rf нископропусног филтра. Параметар Rf смањује осетљивост система 

за детекцију утицајем на смањење једносмерне компоненте I 0DC побудне струје 

трансформатора i0  

 I0DC=UDC/(Rtr+Rf). (3) 

Смањење једносмерне компоненте магнетопобудне силе N1·I0DC побудног 

намотаја трансформатора помера радну тачку магнетног језгра трансформатора 

на B-H карактеристици ближе координатном почетку, односно у зону где је 

нелинеарност B-H карактеристике знатно мање изражена. Ово драстично утиче 

на детектабилност величине ΔI 0max. За конкретну ситуацију представљену у [14], 

вредности електричних отпорности побудног намотаја трансформатора и калема 

филтра износе респективно Rtr=29Ω и Rf=56Ω. 

Примена нископропусног филтра и струјног трансформатора Str  потискују 

шум и офсет који потичу из примарног кола трансформатора T tr , који је 

представљен на слици 2.1. Међутим, то се не односи на шум и офсет који се 

генеришу у блоку за детекцију величине ΔI 0max. Због саме природе (дефиниције) 

величине ΔI 0max, овај заостали офсет мерног кола уноси систематску грешку у 

вредност ΔI 0max, чак и када је вредност I 0DC=0. Заостали шум који се суперпонира 

одбирцима из којих се генерише ΔI 0max током А/Д конверзије је случајна 

величина и варира од периоде до периоде напона напајања. Будући да се 

величина ΔI0max генерише из ограниченог броја одбирака (40 од укупно 200 за 

фреквенцију узорковања од 10kHz [16,17]), заостали шум изазива варијацију 

вредности ΔI 0max и при константној вредности I 0DC. 
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2.2 Метод парних хармоника  
 

Да би се побољшала прецизност детекције, предложен је метод парних 

хармоника [8], који се реализује у фреквенцијском домену. Овај метод 

превазилази проблем утицаја електричне отпорности нископропусног филтра Rf 

на укупну осетљивост система за детекцију, а самим тим и на границу 

прецизности детекције. Као физичка основа ове методе искоришћено је своство 

да фазни ставови парних хармоника, у односу на основни хармоник побудне 

струје трансформатора i0, задржавају готово константне вредности приликом 

промене вредности једносмерне компоненте побудне струје I 0DC, све док су ове 

вредности истог знака. Променом знака једносмерне компоненте побудне струје 

I 0DC, фазни ставови парних хармоника у односу на основни хармоник скоковито 

мењају своје вредности за π радијана и са даљим повећањем апсолутне 

вредности I0DC своје нове вредности одржавају константним. Поменуто својство је 

приказано у [8, 19, 20]. Последица овог својства је да синусне и косинусне 

компоненте парних хармоника остају међусобно пропорционалне при промени 

вредности једносмерне компоненте побудне струје I 0DC, а експериментална 

опсервација указује да је зависност вредности парних хармоника од вредности 

I 0DC готово линеарна [8,18]. На слици 2.2 представљени су графици 

експериментално добијених зависности парних хармоника од суперпониране 

вредности једносмерног напона UDC, односно једносмерне компоненте побудне 

струје I 0DC=UDC/Rtr, према подацима наведеним у табели 3 [8].  

На основу ових чињеница, у [8] је за величину нивоа асиметрије побуде 

трансформатора предложен збир парних хармоника побудне струје i0 са 

детектабилним својством константне фазе. Овај збир ће у даљем тексту бити 

представљен ознаком Σ2k и њиме практично има смисла да буду обухваћени 

други, четврти, шести и осми хармоник [8]. Употреба парних хармоника 

добијених из кола за демодулацију представља истовремено и стратегију за 

потискивање утицаја шума и офсета у мерном колу на прецизност детекције [18]. 
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Слика 2.2 Графици зависности парних хармоника побудне струје торусног 
трансформатора од једносмерне компоненте напона напајања 

 

Својство константне фазе парних хармоника је изузетно значајно због своје 

функције дискриминатора узрока појаве парних хармоника побудне струје i0. 

Наиме, уколико се уз једносмерну компоненту UDC појаве и парни хармоници 

напона ННДМ, биће нарушена константност фазе нижих парних хармоника при 

промени апсолутних вредности једносмерне компоненте побудне струје I 0DC 

[21]. Исто важи и за асиметричне фликере присутне током једне полупериоде 

напона напајања који изазивају асиметричне minor петље на главној (major) 

петљи хистерезисног циклуса магнетног кола трансформатора. Хармонијска 

анализа побудне струје трансформатора i0 при „zero crossing“ режиму 

узорковања, на основу експерименталних података представљених у [22] и [23], 

показује да оваква аномалија напона напајања производи искључиво синусне 

компоненте парних хармоника. 

Експериментална валидација примене величине Σ2k реализована је према 

принципскојој шеми приказаној на слици 2.3.  
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Слика 2.3 Принципска шема за детекцију нивоа асиметрије побуде торусног 
трансформатора методом парних хармоника 

 

Блок за детекцију величине Σ2k (демодулацију парних хармоника побудне 

струје трансформатора i0) реализован је применом TI DSP TMS320F28335 кола 

[8].  

Зависност једносмерне компоненте побудне струје I 0DC и величине Σ2k 

реализује се коефицијентом пропорционалности K=Σ2k/I0DC који представља 

осетљивост сензора. Нумеричка вредност коефицијента K одређена је за 

ефективну вредност напона напајања 220V и једносмерну компоненту напона 

UDC=1mV, при којој вредност једносмерне компоненте побудне струје износи 

I 0DC=UDC/Rtr=1mV/12Ω=83μA, а амплитуде другог, четвртог, шестог и осмог 

хармоника имају вредности 402μA, 287μA, 177μA и 97μA респективно, како је 

представљено на слици 2.2. 

Промене вредности Σ2k прате се на сваких Tctrl=10mS, тако да се након 

блока (Z+1)/2Z добија ажурна усредњена вредност 

 (Σ2k(n Tctrl)+Σ2k((n-1) Tctrl))/2K, (4) 

односно  
 xout(Z)= (Z+1)xin(Z)/2Z. (5) 

За однос трансформације N1/Ncomp торусног трансформатора, 

карактеристични полином регулационог кола представљеног на сл. 2.3 дат је 

изразом  

 f(z)=(1+(GNcomp)/(2KN1))z-(1-(GNcomp)/(2KN1)), (6) 

са једним полом чија је вредност 

 z1=(1-(GNcomp)/(2KN1))/(1+(GNcomp)/(2KN1)). (7) 
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На основу усвојених вредности временске константе одзива τ=200mS, 

времена узорковања регулатора Tctrl=10mS и односа трансформације 

N1/Ncomp=100, израчунава се појачање G=1,23. 

Експериментална провера је извршена за четири нивоа ефективних 

вредности простопериодичног напона напајања од 150V, 200V, 220V и 264V, 

тако што је једносмерна компонента UDC напона напајања варирана у интервалу 

[-1mV,+1mV] дискретним корацима од по 100μV. Дистрибуција грешке мерења 

за интервал [-1mV,+1mV] представљена је на слици 11 [8]. Максимална вредност 

апсолутне грешке за напон напајања 220V износи 70μV, а супремум максималне 

вредности апсолутне грешке за све четири вредности напона напајања износи 

95μV. 

С обзиром да за напон напајања од 220V доња граница детекције 

једносмерне компоненте UDC напона напајања постигнута методом вршне 

детекције износи 3mV, а да супремум доње границе детекције за интервал 

ефективних вредности напона напајања од 160 до 260 износи 15 mV, што је 

приказано на слици 26 [11], евидентно је изванредно побољшање прецизности 

постигнуто методом парних хармоника у односу на метод вршне детекције.  

Будући да је као главни ограничавајући фактор прецизности метода вршне 

детекције уочено смањење осетљивости система за детекцију због присуства 

електричне отпорности нископропусног филтра, поставило се питање 

могућности реализације овог метода у фреквенцијском, уместо у временском 

домену. Другим речима, постављен је задатак дефинисања величине ΔI 0max у 

фреквенцијском домену. Решењем овог задатка било би омогућено мерење 

величине ΔI 0max без употребе нископропусног филтра, чиме би нивои асиметрије 

обе методе, ΔI 0max и Σ2k, могли да се добију под еквивалентним 

експерименталним условима. На тај начин би било омогућена анализа утицаја 

дефиниције величина ΔI 0max и Σ2k на прецизности детекције нивоа асиметрије 

побуде нисконапонског трансформатора. Решење овог задатка биће детаљно 

изложено у одељку 2.3 и оно представља први допринос ове дисертације 

унапређењу детекције нивоа асиметрије побуде нисконапонског трансформатора. 
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2.3 Аналитичка анализа односа нивоа асиметрије 
дефинисаних методом вршне детекције и методом 
парних хармоника у фреквенцијском домену  

 

Чињеница која је изнета у одељку 2.1, да блок за детекцију величине ΔI 0max 

функционише у „zero crossing“ режиму генерсања одбирака побудне струје 

трансформатора i0, омогућава увођење две декомпозиције сигнала i0 којима се 

сигнал разлаже на четири компоненте погодне за детаљну анализу феномена 

асиметричне побуде трансформатора. Поменуте декомпозиције су предложене од 

стране аутора ове дисертације и представљене у [18, 24-26]. 

2.3.1 Декомпозиција побудне струје трансформатора на 
хистерезисну и нехистерезисну (магнетизациону) 
компоненту 
 

На слици 2.4 приказан је таласни облик побудне струје трансформатора i0 

са различитим апсолутним вредностима позитивног и негативног екстремума 

насталих као последица дејства једносмерне магнетопобудне силе. Сигнал i0 је 

синхронизован у односу на тренутак када напон напајања UАC пролази кроз нулу 

(енгл. „zero crossing“ mode) мењајући вредности од негативних у позитивне. 

Захваљујући „zero crossing“ режиму генерисања одбирака могућа је 

реализација декомпозиције побудне струје i0 на њену хистерезисну компоненту 

ihyst – која је у фази са побудном напоном UАC и на њену нехистерезисну 

компоненту ianhyst – која је у фази са магнетним флуксом у језгру трансформатора. 

Нехистерезисна компонента ianhyst побудне струје i0 у литератури се назива и 

магнетизациона струја (енгл. magnetizing current) [10-17]. 

Декомпозиција се реализује следећим дефиниционим изразима [18] 

 ( ) ( ) ( )( )0 00.5 , 0, ,anhysti t i t i T t t T  = ⋅ + − ∈  (8) 

и 

 
( ) ( ) ( )( )0 0

.

, 0, ,

0.5 0, 2 0.5 2 ,

hysti t c i t i T t t T

c t T c t T T

  

      

= ⋅ − − ∈

= ∀ ∈ ∧ = − ∀ ∈
 (9) 

који као резултат дају 

 ( ) ( ) ( )0 ,, 0,anhyst hysti t i t i t t T 
 

= + ∈  (10) 
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где Т представља периоду напона напајања UАC, односно побудне струје i0. 

Резултат декомпозиције (8) и (9) представљен је графички на слици 2.4. 

 

Слика 2.4 Декомпозиција побудне струје трансформатора на хистерезисну и 
нехистерезисну (магнетизациону) компоненту 

 

Да би дефинисање величине ΔI 0max у фреквенцијском домену било 

обухваћено потпуним математичким формализмом, потребно је хистерезисну 

ihyst и нехистерезисну компоненту ianhyst побудне струје i0 подвргнути додатној 

декомпозицији која ће бити представљена у следећем одељку. 

2.3.2 Додатна декомпозиција хистерезисне и нехистерезисне 
компоненте побудне струје 
 

Додатна декомпозиција обе компоненте побудне струје i0 врши се на свакој 

половини периоде применом следећих дефиниционих израза 

 ( ) ( ) ( )( )_ 0.5 , 0, 2 , 2 ,hyst odd hyst hysti t i t i T t t T t T T      = ⋅ + − ∈ ∈  (11) 

 ( ) ( ) ( )( )_ 0.5 , 0, 2 , 2 ,hyst even hyst hysti t i t i T t t T t T T      = ⋅ − − ∈ ∈  (12) 

и 
 ( ) ( ) ( )( )_ 0.5 , 0, 2 , 2 ,anhyst odd anhyst anhysti t i t i T t t T t T T      = ⋅ + − ∈ ∈  (13) 

 ( ) ( ) ( )( )_ .0.5 , 2 , , 2 ,anhyst even anhyst anhysti t i t i T t t T T t T T      = ⋅ − − ∈ ∈  (14) 
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Резултати декомпозиција (11) и (12), односно (13) и (14), представљени су 

графички на сликама 2.5а и 2.5б респективно. 

 

 Слика 2.5а Декомпозиција хистерезисне Слика 2.5б Декомпозиција нехистерезисне 
 компоненте побудне струје компоненте побудне струје 

 

На основу дефиниционих израза (11) и (12) важи 

 ( ) ( ) ( )_ _ ,, 0,hyst hyst odd hyst eveni t i t i t t T 
 

= + ∈  (15) 

а на основу израза (13) и (14), такође важи 

 ( ) ( ) ( )_ _ ., 0,anhyst anhyst odd anhyst eveni t i t i t t T 
 

= + ∈  (16) 

С обзиром на (10), (15) и (16), дефиниционим изразима (8), (9), (11), (12), (13) и 

(14) извршена је декомпозиција, односно разлагање побудне струје трансформа-

тора i0 на њене четири компоненте 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 _ _ _ _ ,, 0,hyst odd hyst even anhyst odd anhyst eveni t i t i t i t i t t T 
 

= + + + ∈  (17) 

чије ће особине бити посебно размотрене у следећем пододељку. 

 

2.3.3 Особине компонената побудне струје трансформатора 
 

Као директна последица дефиниционих израза (11) и (12) произилазе 

следеће особине хистерезисних компонената побудне струје i0: 



2. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ МЕТОДА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И МЕРЕЊЕ НИВОА АСИМЕТРИЈЕ 

ПОБУДЕ НИСКОНАПОНСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА 

16 

 ( ) ( )_ _ ,2 2 0,1,2,..0 ,hyst odd hyst odd T T ki t i t t kT kT =
 

− ∀ =+ ∈ + +  (18) 

 ( ) ( )_ _ , .2 2 2 2 0,1,2,..0 ,hyst odd hyst oddT T T T ki t i t t k k =
 

∀ =− ∈ + +  (19) 

и 
 ( ) ( )_ _ ,2 2 0,1,2,..0 ,hyst even hyst even T T ki t i t t kT kT =

 
− ∀ =+ ∈ + +  (20) 

 ( ) ( )_ _ , .2 2 2 2 0,1,2,..0 ,hyst even hyst evenT T T T ki t i t t k k =
 

− ∀ =− ∈ + +  (21) 

које су илустроване графицима на слици 2.5а.  

Примена дискретне Фуријеове трансформације (ДФТ) на компоненту са 

особинама (18) и (19) има за последицу анулирање сви хармоника, изузев 

непарних синусних. Стога ова компонента носи назив непарна хистерезисна 

(синусна) компонента, јер се састоји искључиво од непарних синусних 

хармоника побудне струје трансформатора i0 

 ( ) ( )_ 2 1
1

sin (2 1) ,
n

hyst odd k
k

i t B k tω−
=

= −∑  (22) 

У изразу (22), и даље у тексту, са 2n-1 биће означен ред највишег непарног 

хармоника. Ознака ω=2π/T представља кружну фреквенцију напона напајања 

UАC, односно побудне струје i0. 

Такође, применом ДФТ на компоненту са особинама (20) и (21) анулирају 

се сви хармоници осим парних синусних, те стога она носи назив парна 

хистерезисна (синусна) компонента, будући да се састоји искључиво од парних 

синусних хармоника побудне струје трансформатора i0 

 ( ) ( )2
1

_ ,sin (2 )
n

k
k

hyst even B k ti t ω
=

= ∑  (23) 

где је са 2n означен ред највишег парног хармоника. 

Дефинициони изрази (13) и (14) имплицирају следеће особине 

нехистерезисних (магнетизационих) компонената побудне струје i0: 

 ( ) ( )_ _ ,2 2 0,1,2,..0 ,anhyst odd anhyst odd T T ki t i t t kT kT =
 

− ∀ =+ ∈ + +  (24) 

 ( ) ( )_ _ , .2 2 2 2 0,1,2,..0 ,anhyst odd anhyst oddT T T T ki t i t t k k =
 

− ∀ =− ∈ + +  (25) 

и 
 ( ) ( )_ _ ,2 2 0,1,2,..0 ,anhyst even anhyst even T T ki t i t t kT kT =

 
∀ =+ ∈ + +  (26) 

 ( ) ( )_ _ , .2 2 2 2 0,1, 2,..0 ,anhyst even anhyst evenT T T T ki t i t t k k =
 

∀ =− ∈ + +  (27) 

које су илустроване графицима на слици 2.5б.  
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ДФТ компоненте са особинама (24) и (25) даје као резултат искључиво 

непарне косинусне хармонике, због чега ова компонента носи назив непарна 

нехистерезисна (магнетизациона) компонента, јер се састоји само од непарних 

косинусних хармоника побудне струје трансформатора i0 

 ( ) ( )_ 2 1
1

cos (2 1) .
n

anhyst odd k
k

i t k tA ω−
=

= −∑  (28) 

Коначно, особине (26) и (27) имплицирају анулирање свих хармоника 

изузев парних косинусних код примене ДФТ. Стога се компонента са овим 

особинама назива парна нехистерезисна (магнетизациона) компонента и 

састоји се искључиво од парних косинусних хармоника побудне струје 

трансформатора i0 

 ( ) ( )_ 2
0

cos (2 ) .
n

anhyst even k
k

i t k tA ω
=

= ∑  (29) 

 

2.3.4 Дефинисање нивоа асиметрије методом вршне детекције 
у фреквенцијском домену 
 

Оригинална дефиниција нивоа асиметрије ΔI0max метода вршне детекције у 

временском домену [11] дата је као збир два интеграла 

 ,P NH SI SI+=  (30) 

 

 ( )
2

2

,

ZC

ZC

P

T T

T T
anhyst dtSI ti

+∆

−∆

= ∫  (31) 

 

 ( ) ,
ZC

ZC

N

T T

T T
anhyst dtSI ti

+∆

−∆
= ∫  (32) 

према оригиналној нотацији коришћеној у изразима (1) и (2) [11]. Графичка 

илустрација дефиниционих израза (30)-(32) представљена је на слици 2.6, на 

основу оригиналног графика са слике 3 [11]. Ширина интервала ∆TZC, као што је 

већ напоменуто у одељку 2.1, треба да задовољи два опречна захтева: да буде 

што је могуће мање вредности и да обухвати довољан број одбирака, како би се 

статистички потиснуо негативни утицај шума у мерном колу. За фреквенцију 

узорковања од 10kHz ова вредност је оптимизована на ∆TZC=1mS [16,17]. 
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Слика 2.6 Илустрација поступка дефинисања нивоа асиметрије побуде торусног 
трансформатора методом вршне детекције у временском домену 

 

Будући да се интеграције (31) и (32) реализују нумерички у дискретним 

корацима од по ∆T=0,1mS, интеграли (28) и (29) се морају апроксимирати 

коначним сумама 

 ( ) ( )( )
1

,2 ZC ZC ZCP anhyst
k

m
T T k T m T miSI

=
− ∆ + ∆ ⋅ ∆≈ ∑  (33) 

и 

 ( ) ( )( )
1

,ZC ZC ZCN anhyst
k

m
T T k T m T miSI

=
− ∆ + ∆ ⋅ ∆≈ ∑  (34) 

где m представља број одбирака оптимизован за статистичко отклањање шума.  

Под претпоставком да се шум погодним поступком може потиснути на 

довољно малу вредност, што управо обезбеђује анализа у фреквенцијском 

домену применом ДФТ, интервали - ∆TZC, ∆TZC се могу смањити тако да 

обухвате само одбирке ianhyst(T/2) и ianhyst(T). У том случају се суме (33) и (34) 

своде на по један члан, а израз (30) се своди на облик 

 ( ) ( )( ) ( )2 .ZCanhyst anhystT T T mH i i ⋅ ∆≈ +  (35) 

Како је члан ∆TZC/m у изразу (35) константа која не зависи од вредности 

једносмерне магнетопобудне силе којој је изложено магнетно језгро трансформа-
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тора, већ искључиво од вредности фреквенције узорковања, то се он може 

заменити јединичном вредношћу чиме се израз (35) трансформише у облик 

 ( ) ( )( ) 0max2 .anhyst anhystT T IH i i = ∆≈ +  (36) 

На основу израза (16), (28) и (29) вредности анхистерезисне (магне-

тизационе) компоненте побудне струје у тренуцима T/2 и T износе респективно 

 ( ) ( ) ( )2 1 2
1 0

2 cos (2 1) cos (2 )
n n

k k
k k

anhyst T k kA Ai π π−
= =

   
   
   

= − ⋅ + ⋅∑ ∑  (37) 

и 
 ( ) ( ) ( )2 1 2

1 0
.cos (2 1) 2 cos (2 ) 2

n n

k k
k k

anhyst T k kA Ai π π−
= =

   
   
   

= − ⋅ + ⋅∑ ∑  (38) 

Пошто је 

 ( ) ( )2 1 2 1
1 0

cos (2 1) cos (2 1) 2
n n

k k
k k

k kA Aπ π− −
= =

   
   
   

− ⋅ = − − ⋅∑ ∑  (39) 

и 
 ( ) ( )2 2 2

0 0 0
,cos (2 ) cos (2 ) 2

n n n

k k k
k k k

k kA A Aπ π
= = =

   
   
   

⋅ = ⋅ =∑ ∑ ∑  (40) 

на основу (37) и (38), израз (36) се трансформише у дефинициони израз нивоа 

асиметрије ΔI 0max у фреквенцијском домену 

 
2

0
0max 2 .

n

k
k

I A
=

= ⋅∆ ∑  (41) 

Чланови A2k у изразу (41) представљају косинусне компоненте амплитуда 

парних хармоника побудне струје трансформатора i0, где је са 2n означен ред 

највишег парног хармоника.  

Израз (41) експлицитно указује на физичко значење нивоа асиметрије 

дефинисаног величином ΔI 0max као разлике апсолутних вредности позитивног и 

негативног екстремума магнетизационе (анхистерезисне) компоненте побудне 

струје трансформатора. Графичка илустрација нивоа асиметрије ΔI 0max је већ 

представљена на сликама 2.4 и 2.5б. Међутим, израз (41) омогућава директно 

поређење нивоа асиметрије ΔI 0max дефинисаног методом вршне детекције са 

нивоом асиметрије Σ2k дефинисаним методом парних хармоника, што је и била 

сврха његовог извођења. Као што је напоменуто у одељку 2.2, на основу [11], 

израз за дефинисање нивоа асиметрије Σ2k дат је у облику 

 2 2
2 2

4

1
2 ,k k

k
k A B

=
+=Σ ∑  (42) 
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где чланови A2k представљају косинусне компоненте, а чланови B2k представљају 

синусне компоненте амплитуда парних хармоника побудне струје трансформа-

тора i0. 

Изразима (41) и (42) се омогућава поређење величина ΔI 0max и Σ2k у 

једнаким експерименталним условима, као и модификација сваког понаособ у 

циљу унапређења њихове примене. 

 

2.3.5 Декомпозиција побудне струје трансформатора као 
поступак филтрирања њене симетричне и асиметричне 
компоненте   
 

Ако се компоненте побудне струје i0 представљене изразом (14) групишу у 

сабирке на начин представљен изразом (43) 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0 _ _ _ _ ,, 0,hyst odd anhyst odd hyst even anhyst eveni t i t i t i t i t t T 
 

= + + + ∈  (43) 

биће омогућено филтрирање симетричне и асиметричне компоненте побудне 

струје i0. 

Симетрична и асиметричне компонента побудне струје дефинисане су 

респективно изразима (44) и (45): 

 ( ) ( ) ( )0 _ _ _ ,, 0,symmetrical hyst odd anhyst oddi t i t i t t T 
 

= + ∈  (44) 

 

 ( ) ( ) ( )0 _ _ _ ,, 0,asymmetrical hyst even anhyst eveni t i t i t t T 
 

= + ∈  (45) 

На слици 2.7а приказани су таласни облици симетричне и асиметричне 

компоненте побудне струје i0.  

Израз (44), с обзиром на (22) и (28), филтрира компоненту i0_symmetrical која 

има све особине побудне струје трансформатора у одсуству једносмерне 

магнетопобудне силе – хармонијски састав од искључиво непарних хармоника. 

Међутим, због повећања губитака у гвожђу под утицајем једносмерне магнето-

побудне силе [5,6], ова компонента није идентична побудној струји која се 

генерише у одсуству једносмерне магнетопобудне силе при непромењеним 

вредностима наизменичног напона напајања. За случај простопериодичног 

напона напајања, повећање губитака у гвожђу манифестоваће се разликом 
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синусних компонената првог хармоника побудне струје са и без утицаја 

једносмерне магнетопобудне силе (синусне компоненте првог хармоника 

побудне струје су у фази са напоном напајања). 

 

 

 Слика 2.7а Филтрирање симетричне Слика 2.7б Скалирани таласни облик 
 и асиметричне компоненте асиметричне компоненте са вишеструким 
 побудне струје трансформатора негативним локалним екстремумима 

 

Један од кључева одговора на питање природе овог феномена могао би бити 

баш таласни облик асиметричне компоненте i0_asymmetrical. Испитивањем таласног 

облика асиметричне компоненте i0_asymmetrical, филтриране изразом (45) из 

експериментално добијених одбирака асиметричне побудне струје трансформа-

тора i0, уочава се постојање више локалних екстремума за вредности одбирака са 

једним предзнаком и само један екстремум за вредности одбирака са другим 

предзнаком који су приказани на слици 2.7б. Ово недвосмислено указује на 

постојање повратних (енгл. minor ) петљи унутар главне (енгл. major ) хисте-

резисне петље које узрокују повећање губитака у гвожђу. Поменута опсервација 

отвара додатни правац истраживања који превазилази оквире ове дисертације и 

није њен задатак. 
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2.4 Експериментална анализа односа нивоа асиметрије 
дефинисаних методом вршне детекције и методом 
парних хармоника у фреквенцијском домену  

 

У циљу експерименталне опсервације понашања нивоа асиметрије ∆I 0max и 

Σ2k дефинисаних методом вршне детекције и методом парних хармоника 

респективно, извршена су мерења на торусном трансформатору приказаном на 

слици 2.8, чији су подаци представљени у табели 2.1, а примењена електрична 

шема дата на слици 2.9. 

 

 

 
Слика 2.8 Фотографија торусних трансформатора који су коришћени у функцији 

сензора током експерименталног дела истраживања 
 
 

Табела 2.1. Подаци о торусном трансформатору 

 
 Примарни намотај Секундарни намотај 

Број навојака  N1=1072 N2=10 
Називни напон напајања (rms) 100V 0.93V 
Пресек магнетног језгра [mm2] 280 
Средња дужина линије магнетног поља [mm] 144 
Тип магнетних лимова M4 
Називна снага  30VA 
Побудна струја (rms) 5.33mA 

 

С обзиром на вредност номиналног напона примарног намотаја од 100V и 

потребу да вредности напона напајања UАC остану стабилне током читавог 

експерименталног поступка, како у погледу ефективних вредности тако и у 

погледу простопериодичног таласног облика, напајање је реализовано 

лабораторијским извором Fluke 6100А чије су спецификације дате у [27]. Сва 
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мерења су реализована у Дирекцији за мере и драгоцене метале Министарства 

привреде Републике Србије у Београду. У табели 2.2 наведени су уређаји и 

елементи представљени шемом на слици 2.9.  

 

 

Слика 2.9 Електрична шема за спровођење експерименталног поступка 

 
 
 

Табела 2.2: Преглед елемената шеме за спровођење експерименталног поступка 

 
Ознака на шеми Опис 

EAC Лабораторијски извор простопериодичног напона за опсег напајања 
0-115V rms 

EDC Лабораторијски DC извор за опсег напајања 0-100mA 
V Лабораторијски AC волтметар 

mA Лабораторијски DC милиамперметар 
Tr Торусни трансформатор (подаци представљени у Табели 1) 
Pr Пригушница L= 1H, R=30Ω 
Ss Струјна сонда 

 

 

2.4.1 Понашање нивоа асиметрије дефинисаних методом 
вршне детекције и методом парних хармоникау односу на 
DC offset лабораторијског извора Fluke 6100А 

 

Реализацији мерења у три мерне тачке 85V, 100V и 115V, које предста-

вљају номинални напон примара трансформатора са отклоном од ±15%, одговара 

опсег лабораторијског извора 11V – 168V (табела Voltage output на страници 7 

[27]). Дозвољени DC offset за овај опсег износи 10mV (табела Voltage output DC 

offset на страници 9 [27]). 
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Таласни облици побудне струје трансформатора i0 за све три вредности 

напона напајања при отвореном секундарном струјном колу одликовали су се 

уочљивим нивоом асиметрије. Графици осцилоскопских снимака побудне струје 

трансформатора i0 за ефективне вредности простопериодичног напона напајања 

UАC од 85V, 100V и 115V представљени су на слици 2.10. Осцилоскопско 

генерисање одбирака побудне струје i0 реализовано је у „zero crossing“ режиму 

у односу на напон напајања UАC.  

 

 

 
Слика 2.10 Осцилоскопски снимци таласних облика побудне струје торусног 

трансформатора напајаног из лабораторијског извора простопериодичног напона 
Fluke 6100A за ефективне вредности напона напајања UАC од 85V, 100V и 115V 

 

Приликом замене прикључних крајева трансформатора у односу на напојне 

стезаљке извора напајања, асиметрија побуде је променила предзнак, док је ниво 

асиметрије остао непромењен, како је приказано на слици 2.11. На тај начин је 

потврђено конзистентно присуство једносмерне компоненте UDC суперпониране 

простопериодичном напону напајања извора UАC. 
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Слика 2.11 Осцилоскопски снимци таласних облика побудне струје торусног 

трансформатора пре и после замене прикључних крајева лабораторијског извора 
простопериодичног напона Fluke 6100A за номиналну ефективну вредност напона 

напајања UАC = 100V 

 

 

 

Слика 2.12 Експерименталне зависности нивоа асиметрије и њихових регресионих 
правих од једносмерне струје кроз компензациони намотај 
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Понашање асиметрије побудне струје трансформатора i0 опсервирано је 

пропуштањем једносмерне струје кроз компензациони намотај трансформатора 

N2 према електричној шеми са слике 2.9 у корацима представљеним у табели 2.3 

и снимањем таласних облика побудне струје i0. Поступак је изведен за три 

ефективне вредности напона напајања UAC од 85V, 100V и 115V. На основу ДФТ 

анализе снимљених таласних облика побудне струје i0 и применом израза (41) и 

(42), добијене су вредности  нивоа асиметрије ∆I0max и Σ2k у зависности од 

примењених вредности једносмерне струје IDC кроз компензациони намотај 

трансформатора N2. Резултати су табеларно представљени у табели 2.3, а 

графички на слици 2.12. 

 

Табела 2.3: Вредности експериментално опсервираних нивоа асиметрије торусног 
трансформатора за задате вредности једносмерне струје кроз компензациони намотај  

 
 UAC = 85V UAC = 100V UAC = 115V 

IDC 
[mA] 

Σ2k [mA] ∆I 0max 
[mA] 

cor. 
[mA] 

Σ2k [mA] ∆I 0max 
[mA] 

cor. 
[mA]  

Σ2k [mA] ∆I 0max 
[mA] 

cor. 
[mA]  

0.00 -0.627 -2,888 -1.190 -1.122 -3,505 -2.145 -2.163 -4,824 -5.360 

8.26 -0.431 -2,524 -0.843 -0.871 -3,188 -1.750 -1.679 -3,784 -4.262 

20.00 -0.185 -2,069 -0.283 -0.376 -2,056 -0.679 -0.897 -2,847 -3.558 

24.55 -0.082 -2,042 -0.157 -0.207 -1,606 -0.284 -0.714 -0,704 -1.940 

30.00 0.049 -1,847 0.072 -0.003 -1,577 -0.132 -0.349 -0,422 -1.219 

40.17 0.282 -1,369 0.500 0.391 -0,612 0.755 0.294 0,440 -0.245 

50.00 0.529 -0,878 0.904 0.812 0,260 1.603 1.024 3,772 2.659 

54.69 0.601 -0,826 1.032 1.059 0,937 2.238 1.173 3,306 2.363 

60.00 0.707 -0,600 1.264 1.141 0,772 2.200 1.641 5,119 3.972 

67.73 0.952 -0,078 1.642 1.438 1,376 2.798 1.918 5,211 4.615 

78.91 1.191 0,234 2.074 1.993 2,744 4.045 2.612 5,838 6.037 

87.95 1.406 0,648 2.460 2.356 3,524 4.867 3.233 8,546 7.843 

90.00 1.450 0,662 2.583 2.380 3,511 4.890 3.472 9,244 8.465 

94.58 1.557 0,879 2.792 2.595 3,937 5.292 3.911 10,095 9.536 

98.64 1.678 0,971 2.961 2.883 4,602 5.909 4.089 10,616 9.927 

100.00 1.809 1,368 3.248 2.910 4,732 6.011 4.270 10,716 10.280 

 

Пресек експерименталне криве нивоа асиметрије Σ2k са апсцисном осом, 

како је приказано на слици 2.12, одређује вредност једносмерне струје IDC кроз 

компензациони намотај N2, којом се са прецизношћу наведеном у [8], компензује 

утицај једносмерне магнетопобудне силе побудног намотаја N1 и елиминише 

асиметрију побудне струје трансформатора i0. За напоне напајања UAC од 85V, 

100V и 115V те вредности износе 27,97mA, 30,82mA и 35,52mA респективно. На 
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основу израза (2) и података N2=1072, N1=10, R1=13.4Ω, одређене су вредности 

једносмерне компоненте UDC суперпониране простопериодичном напону 

напајања UAC лабораторијског извора Fluke 6100А, које износе 3,50mV, 3,85mV и 

4,44mV респективно. 

Вредности добијене у пресецима експерименталних кривих нивоа 

асиметрије ∆I 0max са апсцисном осом, како је приказано на слици 2.12, одступају 

од вредности потребних за прецизну елиминацију утицаја једносмерне 

магнетопобудне силе побудног намотаја N1. За вредности напона напајања UAC 

од 85V, 100V и 115V оне износе 70,53mA, 47,07mA и 35,08mA респективно. 

Релативна грешка у односу на вредности добијене применом нивоа асиметрије 

Σ2k износи 152.2%, 48.7% и -8.6% респективно. 

 
 

2.4.2 Корекција дефиниције нивоа асиметрије методом вршне 
детекције 

 

Хармонијска анализа таласних облика побудне струје i0 применом ДФТ за 

све мерне тачке наведене у табели 2.3, указала је на присуство нултог хармоника 

А0 чије вредности нису занемариве. Ове вредности су приказане на слици 2.13.  

 

 
 

Слика 2.13 Нивои вредности нултог хармоника као последица DC офсета мерног кола 

 

Коришћењем струјне сонде, као и применом струјних трансформатора у електри-

чним шемама представљених метода, приказаних на сликама 2.2 и 2.3, у 
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потпуности се елиминише једносмерна компонента побудне струје i0 из њеног 

таласног облика, те као узрок генерисања нултог хармоника у први план долази 

DC офсет мерног кола. Стога, овако генерисан нулти хармоник нема никаквог 

утицаја на дисторзију таласног облика побудне струје i0, већ читав сигнал само 

транслаторно помера дуж ординатне осе. 

На основу дефиниционог израза (41) нивоа асиметрије ∆I 0max, види се да 

нулти хармоник А0 доприноси грешци услед DC офсета мерног кола својом 

двоструком вредношћу, због чега је потребно извршити корекцију вредности 

∆I 0max следећим изразом 

 ( )2 2
0 1

0max 0max 0 0 ,2 2 2k

n n

k
k k

corrected AI I A A A
= =

− −= = ⋅ = ⋅∆ ∆ ∑ ∑  (46) 

где 2n представља индекс највишег парног хармоника. Вредности коригованог 

нивоа асиметрије corrected∆I0max наведене су у колонама табеле 2.3 са ознаком 

„cor“ . Графици експериментално добијених вредности коригованог нивоа 

асиметрије corrected∆I0max приказани су на слици 2.12. Вредности у којима нивои 

асиметрије Σ2k и corrected∆I0max пресецају апсцисну осу, приказане на слици 2.12, 

наведене су у табели 2.4 и на основу њих се може недвосмислено оценити њихова 

корелисаност. 

 

Табела 2.4: Упоредне вредности једносмерне струје компензационог намотаја за 
елиминацију DC офсета одређене применом нивоа асиметрије метода парних хармоника 

и применом оригиналног и коригованог нивоа асиметрије метода вршне детекције 
 

UAC = 85V UAC = 100V UAC = 115V 
Σ2k [mA] corr . [mA] RG [%] Σ2k [mA] corr . [mA] RG [%] Σ2k [mA] corr . [mA] RG [%] 

27,97 28,28 1,1 30,82 31,51 2,2 35,52 40,92 8,3 

Σ2k [mA] ∆I0max [mA] RG [%] Σ2k [mA] ∆I0max [mA] RG [%] Σ2k [mA] ∆I0max [mA] RG [%] 

27,97 70,53 152.2 30,08 47,07 48.7 35,52 35,08 -8.6 

 

На основу графика нивоа асиметрије Σ2k и corrected∆I 0max приказаних на 

слици 2.12 и података датих у табели 2.4, може се извести оцена корелисаности 

ова два нивоа асиметрије у виду следећа два закључка:  

 1. За интервал вредности напона напајања од 85V до 100V вредности 

једносмерне струје компензационог намотаја за елиминацију DC офсета 
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одређене применом величина Σ2k и corrected∆I0max одступају једна од друге мање 

од 2,5%. У овом опсегу вредности напона напајања, DC офсет мерног кола уноси 

систематску грешку код примене нивоа асиметрије ∆I 0max која се успешно 

отклања елиминацијом нултог хармоника применом израза (46). У овој зони 

може се сматрати да се графици нивоа асиметрије ∆I 0max и corrected∆I 0max 

разликују само квантитативно за транслаторни померај, што је илустровано на 

слици 2.12.  

 2. Код напона напајања од 115V (+15% од номиналног напона напајања 

трансформатора) приметна је квалитативна разлика графика нивоа асиметрије 

∆I 0max и corrected∆I0max, што је приказано на слици 2.12. При овој вредности 

напона напајања амплитуде магнетног флукса у језгру трансформатора налазе се 

у зони изнад колена B-H карактеристике језгра. Због тога косинусне компоненте 

виших парних хармоника постижу вредности које више нису занемариве, али су 

истовремено и врло осетљиве на шум присутан у одбирцима над којима се врши 

ДФТ анализа. Овај утицај шума на вредности косинусних компонената парних 

хармоника уноси неповољну дисторзију вредности нивоа асиметрије 

corrected∆I0max, која се може уочити на његовом графику приказаном на слици 

2.12. Дакле, у овој зони напона напајања, корекција нивоа асиметрије ∆I 0max 

уклањањем двоструке вредности нултог хармоника више није довољна. Да би се 

остварила добра корелисаност са нивоом асиметрије Σ2k, као и смањење уочене 

дисторзије величине corrected∆I 0max, потребно је извршити и редукцију присуства 

косинусних компонената парних хармоника са вишим индексима у изразу (46). 

 

2.4.3 Линеаризација нивоа асиметрије дефинисаних методом 
парних хармоника и коригованом дефиницијом метода 
вршне фреквенције 
 
Приликом синтезе петље регулационог кола са повратном спрегом за 

генерисање једносмерне струје кроз компензациони намотај по методу парних 

хармоника, као што је наведено у одељку 2.2, зависност нивоа асиметрије Σ2k од 

једносмерне компоненте побудне струје I 0DC представљена је правом са нагибом 

K=Σ2k/I 0DC, која пролази кроз координатни почетак система I 0DC - Σ2k [8]. Нагиб 
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K, који представља осетљивост сензора, одређен је на основу само две од укупно 

32 мерних тачака наведених у табели 3 [8] и представљених графицима на слици 

2.3. Прва је сам координатни почетак, док је друга одабрана за вредност напона 

напајања од 220V и за максималну вредност једносмерне компоненте побудне 

струје I0DC. Конкретно, те две координате су: (0μA,0μA) и 

(I 0DC=UDC/Rtr=1mV/12Ω=83μA,  
 

Σ2k=C2+C4+C6+C8=402μA+287μA+177μA+97μA=963μA). 

У циљу искоришћења информационог потенцијала свих мерних тачака за 

дату вредност напона напајања UAC, а с обзиром на високу корелисаност 

експериментално добијених нивоа асиметрије Σ2k и corrected∆I 0max, поставља се 

питање могућности примене линеарне регресије величина Σ2k и corrected∆I0max. 

Третирајући вредности сва три нивоа асиметрије Σ2k, ∆I 0max и corrected∆I0max 

(табела 2.3) као ординате yi, а вредности једносмерне струје кроз компензациони 

намотај као апсцисе xi, спроведен је поступак апроксимације појединих нивоа 

асиметрије линеарном функцијом  

 Kx by +=  (47) 

по методи најмањих квадрата применом израза [28]  

 ( )
2

2

1 1 1 1 1

n n n n n

i i i i i i
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= = = = =
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Параметри регресионих правих добијених на основу експерименталних података 

из табеле 2.3 (n=16) дати су у табели 2.5, а њихови графици представљени су на 

слици 2.12. 

 
Табела 2.5: Параметри регресионих правих за ниво асиметрије метода парних 

хармоника и кориговани ниво асиметрије метода вршне детекције 

 
 UAC = 85V UAC = 100V UAC = 115V 

 Σ2k corrected∆I0max  Σ2k corrected∆I0max  Σ2k corrected∆I0max  

K 0.2360 0.4247 0.4041 0.8185 0.6346 1.5934 

b[mA]  -0.6553 -1.2165 -1.2025 -2.4058 -2.2266 -5.8919 
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Да би се осетљивост сензора могла валидно апроксимирати нагибом K  

регресионих правих нивоа асиметрије Σ2k и corrected∆I0max, потребно је 

спровести анализу по два критеријума. Први критеријум третира одступања 

вредности једносмерне струје компензационог намотаја за елиминацију DC 

офсета IDCoffset добијене применом регресионих правих нивоа асиметрије у 

односу на вредности добијене применом експерименталних кривих истих. 

Резултати анализе наведени су у табели 2.6 и они указују да су у погледу овог 

критеријума нивои асиметрије Σ2k и corrected∆I 0max релативно изједначени. 

 

Табела 2.6: Одступања вредности једносмерне струје компензационог намотаја за 
елиминацију DC офсета добијене применом регресионих правих нивоа асиметрије у 

односу на вредности добијене применом експерименталних кривих 
 

 IDCoffset  IDCoffset  

UAC [V]  Σ2k [mA] regression [mA] RG [%] corrected∆I0max [mA] regression [mA] RG [%] 

85 28,86 27,91 -3,30 30,00 27,92 -6,93 

100 30,08 29,42 -7,05 31,51 29,39 -6,72 
115 38.38 35,30 -8,01 38,46 37,08 -3,80 

  

Другим критеријумом је обухваћена дистрибуција одступања вредности 

експерименталне криве нивоа асиметрије од вредности његове регресионе праве 

за читав опсег вредности једносмерне струје кроз компензациони намотај од 

0mA до 100mA, као што је представљено на слици 2.14. Ово одступање 

представљено је у форми релативне грешке према следећем изразу 

 Re 100,
Re

ExpV gV
gV

RG − ⋅=  (50) 

где ExpV означава експериментално добијену вредност за задату вредност 

једносмерне струје кроз компензациони намотај, док RegV означава одговарајућу 

вредности добијену регресионом правом за задату вредност једносмерне струје 

кроз компензациони намотај. Потпуни резултати ове анализе за ниво асиметрије 

Σ2k представљени су графицима на слици 2.14. 
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Слика 2.14 Упоредни графици експериментано добијених кривих нивоа асиметрије и 
њихових регресионих правих са дистрибуцијама одступања експерименталних 

вредности од одговарајућих апроксимација добијених применом регресионих правих 
 
 

Табела 2.7: Стандардна девијација одступања вредности експерименталних кривих 
нивоа асиметрије од одговарајућих регресионих правих  

 
 стд. девијација σ 

UAC [V]  Σ2k corrected∆I0max  

85 4.54 4.26 

100 6.24 7.83 

115 8.90 12.97 

 
За опсег вредности напона напајања од 85V до 115V експерименталне 

вредности нивоа асиметрије Σ2k не одступају више од 10% на читавом опсегу 

вредности једносмерне струје кроз компензациони намотај. Ниво асиметрије 

corrected∆I0max има неповољнију ситуацију у погледу овог критеријума. 

Упоредни преглед резултата по овом критеријуму представљен је у табели 2.7 

вредностима стандардне девијације одступања експерименталних вредности од 

вредности регресионих правих за оба нивоа асиметрије. 
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2.4.4 Закључак експерименталне анализе о разлозима 
предности примене нивоа асиметрије дефинисаног 
методом парних хармоника 
 

На основу анализе по оба критеријума произилази закључак, да се у 

погледу апроксимације експерименталних вредности применом регресионих 

правих, нивоом асиметрије Σ2k постиже мање одступање у односу на кориговани 

ниво асиметрије corrected∆I0max дефинисан изразом (46). Експериментална 

анализа понашања величине corrected∆I 0max у зони изнад колена магнетне 

карактеристике језгра трансформатора (када је напон напајања за 15% виши од 

номиналног), указала је на негативан утицај косинусних компонената парних 

хармоника са вишим индексима због утицаја шума мерног кола на прецизност 

њихове детекције. Уколико се као горња граница прецизности детекције парних 

хармоника усвоји осми хармоник, како предлаже метода парних хармоника [8], 

онда се нивои асиметрије ∆I 0max и corrected∆I0max редукују на израз  

 
2
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.2
kA k
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A
=

= ⋅Σ ∑  (51) 

Поређењем израза (51) са изразом (42)  
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k
k A B

=
+=Σ ∑  (42) 

уочава се да се нивои асиметрије побуде, на којима се заснивају обе анализиране 

методе, заснивају на истом физичком феномену.  

Други закључак који се може извести на основу аналитичких својстава 

израза (42) и (51) тиче се њихове корелисаности. Наиме, нивои асиметрије 

побуде торусног трансформатора измерени применом величина дефинисаних 

изразима (42) и (51), разликују се систематски за аналитички предвидив износ. 
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3. ПРЕДЛОГ УНАПРЕЂЕЊА ДЕТЕКЦИЈЕ И МЕРЕЊА 

НИВОА АСИМЕТРИЈЕ ПОБУДЕ НИСКОНАПОНСКОГ 

ТРАНСФОРМАТОРА  

Резултат теоријске и експерименталне анализе спроведене у претходном 

поглављу егзактно је разрешио питање избора дефиниције нивоа асиметрије 

побуде торусног трансформатора у корист методе парних хармоника. Текуће 

поглавље је посвећено анализи варијаната дефиниције нивоа асиметрије по 

методи парних хармоника, квантитативном одређивању систематске грешке која 

настаје као последица флуктуације напона напајања и предлогу решења за 

успешну редукцију ове систематске грешке. 

 

3.1 Анализа избора оптималног броја парних хармоника 
за дефинисање нивоа асиметрије са аспекта 
интерполације 

 

У поглављу 2 извршена је анализа зависности нивоа асиметрије побуде 

торусног трансформатора примењених у постојећим методама (Σ2k и ∆I0max) од 

парних хармоника побудне струје трансформатора i0. Као резултат те анализе 

изведен је израз (41) којим је оригинална дефиниција нивоа асиметрије ∆I0max 

трансформисана из временског у фреквенцијски домен. На тај начин је омогућена 
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упоредна анализа понашања нивоа асиметрије дефинисаних представљеним 

методама у идентичним експерименталним условима. Анализа на бази 

експерименталних резултата, спроведена у одељку 2.4, показала је предност нивоа 

асиметрије Σ2k у односу на кореспондентни ∆I0max, као и начин да се редукцијом 

парних хармоника у дефиницији нивоа асиметрије ∆I0max, прецизност оба нивоа 

асиметрије доведе на еквивалентан ниво (изрази (51) и (42)).  

Експериментална анализа спроведена у одељку 2.4 такође је утврдила још 

две чињенице: 

1. да се експерименталне криве нивоа асиметрије Σ2k могу прецизно 

апроксимирати регресионим правим; 

2. да нагиби експерименталних кривих нивоа асиметрије Σ2k, односно 

њихових регресионих правих, зависе од величине ефективне вредности 

примењеног простопериодичног напона напајања тако што се са повећањем 

напона напајања повећавају и поменути нагиби.  

 

3.1.1 Систематска грешка као последица примене фиксног 
нагиба регресионих правих нивоа асиметрије 
дефинисаних постојећим методима  
 

Претходно наведене чињенице недвосмислено указују да се одређивање 

нивоа асиметрије побуде трансформатора, а самим тим и мерење једносмерне 

компоненте UDC напона напајања UAC, не може прецизно извести 

апроксимацијом варирајућих нагиба једним репрезентативним нагибом. На 

слици 3.1 представљени су графици регресионих правих нивоа асиметрије Σ2k за 

три вредности напона напајања UAC од 85V, 100V и 115V.  

Ако се као репрезентативни нагиб усвоји нагиб регресионе праве нивоа 

асиметрије Σ2k за напон напајања UAC =100V, како је учињено у [8] приликом 

синтезе PI регулатора, то ће за последицу имати појаву фиксне систематске 

грешке. Нагиби регресионих правих величине Σ2k за напоне напајања од 85V, 

100V и 115V износе K85V=0.236, K100V=0.401 и K115V=0.631 респективно. 

Слободни члан b из израза (47) елиминисан је компензацијом напонског 

DC офсета извора напајања пропуштањем једносмерне струје, чије су вредности 
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дате у табели 2.6, кроз додатни компензациони намотај N3 идентичан компенза-

ционом намотају N2. На тај начин су регресионе праве величине Σ2k сведене на 

израз 

 2 .DCk KIΣ =  (52) 

 

 

 
Слика 3.1 Графици регресионих правих нивоа асиметрије дефинисаног методом парних 

хармоника за три вредности напона напајања UAC од 85V, 100V и 115V 
 

Систематска грешка која се постиже применом регресионе праве за напон 

напајања UAC=100V, када је напон напајања UAC=85V, износи 
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док систематска грешка која се постиже применом регресионе праве за напон 

напајања UAC=100V, када је напон напајања UAC=115V, износи 

 115
115

100

100 57%.1V
V

V

K
K

RG
 
  
 

⋅−= =  (54) 

Редукцијом нивоа асиметрије Σ2k на други хармоник [29] постиже се 

смањење фиксне систематске грешке. За експериментално третирани 

трансформатор у одељку 2.4, нагиби регресионих правих другог хармоника за 
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напоне напајања 85V, 100V и 115V износе K85V=0.142, K100V=0.181 и K115V 0.218 

респективно. Усвајањем репрезентативног нагиба регресионе праве другог 

хармоника за напон напајања од 100V, на основу израза (53) и (54), систематске 

грешке због примене фиксног нагиба износе RG85V=-21.5% и RG115V=20.4% за 

напоне напајања од 85V и 115V респективно.  

 

3.1.2 Критеријуми избора оптималног броја парних хармоника 
за дефинисање нивоа асиметрије са аспекта интерполације  
 

Анализа систематске грешке која настаје као последица примене једног 

репрезентативног нагиба K100V регресионе праве нивоа асиметрије Σ2k, одређеног 

за номинални напон напајања UAC =100V, а примењеног за опсег вредности 

напона напајања од 85V до 115V, сугерише први критеријум за избор броја парних 

хармоника на основу којих ће бити дефинисан ниво асиметрије побуде 

трансформатора. То је критеријум нагиба регресионих правих за граничне 

вредности разматраног опсега напона напајања. Вредности које карактеришу 

овај критеријум обухватају нагибе регресионих правих примењених нивоа асиметрије 

за напоне напајања UAC од 85V, 100V и 115V, одговарајуће углове које ове праве 

заклапају и одговарајуће систематске грешке које настају као последица 

апроксимације варирајућих нагиба једним репрезентативним нагибом. Границе 

систематске грешке, RG85V и RG115V представљене у табели 3.1, добијене су на 

основу израза (53) и (54). 

 

Табела 3.1: Углови, нагиби и граничне вредности систематске грешке код примене 
регресионих правих нивоа асиметрије за напоне напајања UAC од 85V, 100V и 115V 

 
 corrected∆I0max C2+C4+C6+C8 C2+C4+C6 C2+C4 C2 

α85V [º] 23.01 13.31 12.64 11.31 8.08 

α100V [º] 39.30 21.85 19.73 16.16 10.27 

α115V [º] 57.82 32.27 28.14 21.64 12.32 

α 115V - α85V [º] 34.80 18.96 15.51 9.01 4.24 

K85V 0.425 0.236 0.224 0.120 0.142 

K100V 0.818 0.401 0.358 0.290 0.181 
K115V 1.589 0.631 0.535 0.396 0.218 

RG85V [%] -48.11 -41.03 -37.49 -31.02 -21.69 

RG115V [%] 57.82 57.43 49.13 36.91 20.51 
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На основу података из табеле 3.1 профилишу се два поступка за 

одређивање нивоа асиметрије побуде торусног трансформатора. Први, 

представљен у [29], заснива се на избору редукованог нивоа асиметрије у виду 

другог хармоника побудне струје трансформатора Σ2k=C2. 

Регресионе праве нивоа асиметрије сведеног на други хармоник, као што је 

представљено у табели 3.1, заклапају угао од свега 4.24º за граничне вредности 

напона напајања UAC од 85V и 115V, постижући најниже граничне вредности 

систематске грешке од приближно ±20% као. Оптимизацијом геометрије језгра 

торусног трансформатора, ова систематска грешка се може још умањити. На тај 

начин, усвајање једног репрезентативног нагиба K регресионе праве којом се 

апроксимирају све експерименталне криве постаје технички прихватљиво. Та 

побољшана константна вредност усваја се за синтезу PI регулатора којим се 

генерише једносмерна струја компензационог намотаја за елиминацију DC офсета 

побудног намотаја трансформатора. 

Други поступак је развијен у оквиру ове дисертације. Он се заснива на 

елиминацији систематске грешке због флуктуације напона напајања UAC 

применом интерполационог полинома Pn(UAC), степена n, којим се апроксимира 

зависност нагиба K  регресионе праве нивоа асиметрије Σ2k од напона напајања 

UAC према изразу 

 ( ).ACn UK P=  (55) 

На основу измерене вредности напона напајања UAC у реалном времену, 

применом меморисаних вредности коефицијената полинома Pn(UAC), ефикасно и 

прецизно се израчунава апроксимативна вредност нагиба K  регресионе праве 

нивоа асиметрије за дату вредност напона напајања UAC. Због тога је овај 

поступак ослобођен ограничења у погледу избора броја парних хармоника за 

дефинисање нивоа асиметрије фаворизовањем критеријума најмањег угла који 

заклапају регресионе праве нивоа асиметрије за граничне вредности напона 

напајања. Тиме је омогућен избор оптимално дефинисаног нивоа асиметрије по 

критеријуму најмањег одступања експерименталних вредности од одговарајућих 

вредности регресионих правих. Да би поступак омогућио потпуну примену 

израза (52), дисертацијом је обухваћена и хардверска реализација кола за 

демодулацију којим се генеришу вредности нивоа асиметрије Σ2k. На тај начин 
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се, на основу израза (52) и добијених вредности за K  и Σ2k, одређује скалирана 

вредност једносмерне компоненте побудне струје трансформатора 

 2 .DC kI KΣ=  (56) 

Поступак је у потпуности применљив како за торусна језгра стандардне 

конструкције, тако и за торусна језгра оптимизоване геометрије на начин 

представљен у [29].  

У пододељку 2.4.3 детаљно су разматрена два критеријума оцене квалитета 

избора дефиниције нивоа асиметрије са аспекта њихове линеаризације применом 

регресионих правих. Као први критеријум, размотрено је одступања вредности 

једносмерне струје компензационог намотаја за елиминацију DC офсета IDCoffset, 

добијено применом експерименталне криве нивоа асиметрије у односу на 

вредност добијену применом њене регресионе праве. У табели 2.6 наведене су 

вредности величине IDCoffset добијене применом нивоа асиметрије дефинисаних 

методом парних хармоника Σ2k и коригованом дефиницијом метода вршне 

детекције - corrected∆I0max. Утицај дефиниције нивоа асиметрије на варијације 

вредности једносмерне струје компензационог намотаја IDCoffset за елиминацију 

DC офсета, када су вредности IDCoffset добијене упоредном применом 

регресионих правих и експерименталних кривих, дат је у табели 3.2 за потпуну и 

три редуковане варијанте нивоа асиметрије Σ2k. 

 

Табела 3.2: Варијације вредности једносмерне струје компензационог намотаја за 
елиминацију DC офсета у зависности од дефиниције нивоа асиметрије 

 
 IDCoffset  IDCoffset  

UAC 
[V]  

C2+C4+C6+C8 
[mA] 

regression 
[mA] 

RG 
[%] 

C2+C4+C6 
[mA] 

regression 
[mA] 

RG 
[%] 

85 28,86 27,91 -3,30 28.96 27.85 -3.84 
100 30,08 29,42 -7,05 31.50 29.42 -6.61 
115 38.38 35,30 -8,01 38.62 34.96 -9.50 

 IDCoffset  IDCoffset  

UAC 
[V]  

C2+C4 
[mA] 

regression 
[mA] 

RG 
[%] 

C2 [mA] regression 
[mA] 

RG 
[%] 

85 29.37 27.79 -5.39 29.64 27.54 -7.08 
100 31.51 29.33 -6.90 31.50 29.38 -6.72 
115 39.17 34.40 -12.16 39.55 34.10 -13.79 
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Као други критеријум оцене квалитета уведених нивоа асиметрије, у 

пододељку 2.4.3 је размотрано одступање експерименталних вредности нивоа 

асиметрије од одговарајућих вредности њихових регресионих правих. Резултати 

су представљени у табели 3.3 вредностима стандардне девијације као 

статистичког показатеља ових одступања. 

 
Табела 3.3: Утицај дефиниције нивоа асиметрије на стандардну девијацију одступања 

вредности експерименталних кривих од одговарајућих регресионих правих  
 

 σ 
UAC [V]  corrected∆I0max C2+C4+C6+C8 C2+C4+C6 C2+C4 C2 

85 4.26 4.54 3.86 3.90 3.39 

100 7.83 6.24 8.17 8.50 7.76 
115 12.97 8.90 11.53 11.78 12.42 

 

3.1.3 Закључак о избору оптималног броја парних хармоника за 
дефинисање нивоа асиметрије са аспекта интерполације  
 

На основу резултата анализе експерименталних података који су предста-

вљени у табелама 3.1, 3.2 и 3.3, произилази да је ниво асиметрије дефинисан 

збиром Σ2k=C2+C4+C6+C8 оптималан у односу на све остале размотрене 

варијанте по оба критеријума минималног одступања вредности регресионих 

правих од одговарајућих експерименталнх вредности. На тај начин је разрешено 

питање комплексности демодулационог кола свођењем на демодулацију 

основног и прва четири парна хармоника побудне струје трансформатора.  

Са друге стране, из табеле 3.1 види се да угао који међусобно заклапају 

регресионе праве нивоа асиметрије Σ2k=C2+C4+C6+C8 за напоне напајања од 85V 

и 115V износи готово 19º, што је са аспекта интерполационе резолуције знатно 

повољније у односу на варијанту Σ2k=C2, где овај угао износи нешто више од 4º. 

Сви теоријски и практични аспекти интерполационог поступка за детекцију и 

мерење асиметрије побуде торусног трансформатора биће детаљно третирани у 

наредном одељку. 
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3.2 Поступак интерполације нагиба регресионих правих 
нивоа асиметрије за задати опсег ефективних 
вредности простопериодичног напона напајања 

 

Са аспекта комплексности нумеричке обраде, полином је најједноставнија 

функција за рачунарску имплементацију. Стога је интерполациони полином врло 

пожељна варијанта за апроксимацију нелинеарне емпиријске криве, каква је 

зависност нагиба регресионих правих нивоа асиметрије побуде торусног 

трансформатора од напона напајања UAC на задатом опсегу вредности (уобичајено 

±15% од номиналне вредности). Међутим, вредности интерполационог полинома 

се поклапају са вредностима емпиријске криве једино у мерним тачкама које су 

усвојене као интерполациони чворови. За остале вредности посматраног 

сегмента независне променљиве, вредности интерполационог полинома се, у 

општем случају, разликују од вредности апроксимиране криве.  

Превасходни циљ апроксимације интерполационим полиномом јесте да се 

апроксимациона грешка изван интерполационих чворова сведе у прихватљиве 

границе. Овај циљ се постиже адекватним избором интерполационих чворова, 

како у погледу њиховог броја којим је детерминисан степен интерполационог 

полинома, тако и у погледу вредности апсциса за које се одређују вредности 

ордината експерименталне криве [30,31]. Након остварења првог циља, у фокус 

долази питање нумеричке ефикасности поступка израчунавања коефицијената 

интерполационог полинома на основу изабраног скупа интерполационих 

чворова. Нумеричка ефикасност се може значајно унапредити ако се скуп 

апсциса интерполационих чворова подудари са нулама Чебишевљевих 

полинома, будући да они поседују својство дискретне ортогоналности [30,31]. 

Применом Чебишевљевих чворова [30-32], могуће је уместо базе ортогоналних 

Лагранжеових полинома, код које број операција расте експоненцијално са 

бројем интерполационих чворова [32], користити базу ортогоналних 

Чебишевљевих полинома за коју се број потребних операција своди на број 

операција дискретне косинусне трансформације (енгл. Discrete Cosine Transform 

- DCT) [30,32], као специјалног случаја дискретне Фуријеове трансформације. 
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Зависност нагиба регресионих правих нивоа асиметрије Σ2k од напона 

напајања управо поседује два врло повољна својства са аспекта интерполације. 

Прво је да се све вредности напона напајања UAC и одговарајућих измерених 

вредности нагиба K  налазе у првом квадранту координатног система. Друго 

својство је, да су све вредности нагиба K  монотоно растуће на читавом 

интервалу вредности примењеног напона напајања UAC. Управо ова два својства 

омогућавају примену ефикасног интерполационог поступка који се може 

реализовати на еквивалентан начин како у домену нормализованих вредности 

напона напајања, тако и у домену електричног угла. Овај поступак омогућава 

једноставан прелазак из једног у други домен. На тај начин се израчунавање 

коефицијената интерполационог полинома, као и израчунавање самих вредности 

интерполационог полинома, могу реализовати у домену електричног угла, 

будући да је овај домен повољнији за та израчунавања. Са друге стране, процена 

грешке апроксимације може се једино реализовати применом Ролове теореме 

[33] у домену нормализованих вредности напона напајања UAC. Пошто се грешка 

апроксимације понаша на еквивалентан начин у оба домена [24], процена 

понашања грешке у једном, важиће и за други домен [24]. 

Теоријска и практична поставка поступка интерполације нагиба 

регресионих правих нивоа асиметрије Σ2k за задати опсег вредности 

наизменичног напона напајања UAC биће детаљно изложена у одељцима који 

следе, а изведени интерполациони поступак представља централни допринос ове 

дисертације унапређењу детекције нивоа асиметрије побуде нисконапонског 

трансформатора. 

 

3.2.1 Класе функција на које се може применити 
тригонометријска интерполација косинусним полиномом 
у домену електричног угла  

 

У пододељку 2.3.3 утврђено је да ДФТ компонента побудне струје 

трансформатора са особинама (24) и (25) даје као резултат искључиво непарне 

косинусне чланове, због чега њен тригонометријски интерполациони полином 

има облик израза (28), који се састоји искључиво од непарних косинусних 
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чланова. Заменом независне променљиве времена t у изразима (24) и (25) 

производом ωt, где је са ω=2π/T означена кружна фреквенција сигнала побудне 

струје са периодом T, изрази (24) и (25) се трансформишу из временског у домен 

електричног угла 

 ( ) ( ) ,2 2 0,1,2,..0 ,f f k k kθ θ θπ π π π =
 

− ∀ =+ ∈ + +  (57) 

 ( ) ( ) , .0,1,2,..0 ,f f kk kθ θ θπ π π π =
 

− ∀ =− ∈ + +  (58) 

док се тригонометријски интерполациони полином (28) трансформише у облик 

 ( ) ( )2 1
1

cos (2 1) .
n

k
k

f kAθ θ−
=

= −∑  (59) 

Ред највишег непарног хармоника у изразу (59) има вредност 2n-1. На исти 

начин се изрази (26) и (27), који карактеришу компоненту побудне струје 

трансформатора код које ДФТ генерише искључиво парне косинусне чланове, 

трансформишу из временског у домен електричног угла где добијају облик 

 ( ) ( ) ,2 2 0,1,2,..0 ,k k kg gθ θ θπ π π π =
 

∀ =+ ∈ + +  (60) 

 ( ) ( ) , .0,1,2,..0 , kg g k kθ θ θπ π π π =
 

∀ =− ∈ + +  (61) 

Истовремено, тригинометријски интерполациони полином (29) функције g(θ) у 

домену електричног угла добија облик 

 ( ) ( )2
0

cos (2 ) .
n

k
k

kg Aθ θ
=

= ∑  (62) 

Ред највишег парног хармоника у изразу (62) има вредност 2n. 

Изрази (57), (58), (59), (60), (61) и (62) изведени су у складу са чињеницом 

да су одбирци побудне струје трансформатора узорковани у „zero crossing“  

режиму у односу на напон напајања, и то у тренуцима када се предзнак напона 

напајања мења из негативне у позитивну вредност, као што је илустровано на 

сликама 4 и 5б.  

Уколико тренутак одговара промени предзнака напона напајања из 

позитивне у негативну вредност, границе сегмената електричног угла датих у 

изразима (57), (58), (60) и (61) треба да се помере за –π. Будући да се дискретна 

косинусна трансформација (DCT) реализује на сегменту електричног угла 

дужине π [34,30], једина последица померања граница сегмената електричног 

угла датих у изразима (57), (58), (60) и (61) за –π, биће промена предзнака 

непарних косинусних чланова у изразу (59). За математички формализам који 
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упоредно третира тригонометријску и алгебарску интерполацију, погодније је 

коришћење овакве  варијанте. Стога ће особине функција чији се тригоно-

метријски полиноми састоје искључиво од непарних косинусних коефицијената, 

бити представљене трансформисаним изразима (57) и (58) у изразе облика 

 ( ) ( ) ,2 2 0,1,2,..,f f k k kθ θ θπ π π π =  − ∀ =+ ∈ − +  (63) 

 ( ) ( ) , .0,1,2,..,f f kk kθ θ θπ π π π =
 

− ∀ =− ∈ − +  (64) 

при чему облик косинусног полинома (59) остаје непромењен. Такође, особине 

функција чији се тригонометријски полиноми састоје искључиво од парних 

косинусних коефицијената биће представљене трансформисаним изразима (60) и 

(61) у изразе облика 

 ( ) ( ) ,2 2 0,1,2,..,k k kg gθ θ θπ π π π =  ∀ =+ ∈ − +  (65) 

 ( ) ( ) , .0,1,2,.., kg g k kθ θ θπ π π π =
 

∀ =− ∈ − +  (66) 

где, такође, облик косинусног полинома (62) остаје непромењен. Као непосредна 

последица претходног разматрања, тригонометријски полином функције 

добијене збиром функција f(θ) и g(θ) састојаће се искључиво од косинусних 

чланова и имаће облик 

 ( ) ( ) ( ) ( )
0

cos ,
m

k
k

f kh g Aθ θ θ θ
=

= + = ∑  (67) 

где је са m означен ред највишег хармоника.  

На слици 3.2 представљени су графици косинусних полинома компонената 

побудне струје трансформатора са особинама (59-60) и (61-62) и њиховог збира 

(67) на сегменту вредности електричног угла [-π,π] који одговара једној периоди.  

Ради поједностављења нотације, а без умањења општости, особине 

представљене изразима (63), (64), (65) и (66) могу се реформулисати у погоднији 

облик. Најпре је згодно уочити општу особину свих функција чији се 

хармонијски састав применом поменутог режима узорковања своди на 

искључиво косинусне компоненте,  

 ( ) ( ) ,,h hθ θ θ π π =  ∀− ∈ −  (68) 

као што је приказано на слици 3.2. Функције код којих режим своди хармонијски 

састав на искључиво непарне косинусне компоненте испуњавају услов 
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( ) ( )
( ) ( ) ,

,0

0,

f f

f f

θ θ θ

θ θ θ

π π

π π

 =
 

 =
 

− ∀

− ∀

− − ∈ −

− ∈
 (69) 

док функције чији се хармонијски састав своди на искључиво парне косинусне 

чланове испуњавају услов 

 
( ) ( )
( ) ( ) .

,0

0,

g g

g g

θ θ θ

θ θ θ

π π

π π

 =
 

 =
 

∀

∀

− − ∈ −

− ∈
 (70) 

Функције са особинама (69) и (70) приказане су такође на слици 3.2. 

 

 

 
Слика 3.2 Графици косинусног полинома нехистерезисне (магнетизационе) компоненте 

побудне струје и његове парне и непарне компоненте 
 

 

3.2.2 Директна трансформација косинусног интерполационог 
полинома у алгебарски интерполациони полином 

 

Ако се домен апсциса електричног угла [ ,0]θ π−∈  преслика функцијом 

cosx θ=  у домен нормализованих вредности апсциса [ 1,1]x −∈ , функције 

, 0,1,2,...,cos k nkθ =  трансформисаће се у Чебишевљеве полиноме ( )kT x  степена 

0,1,2,...,k n= , без промене вредности ордината [24,30,35]. Директна последица ове 

чињенице је да ће се претходним једнозначним пресликавањем вредности 

апсциса из домена [ ,0]θ π−∈  у домен [ 1,1]x −∈ , косинусни полиноми (59), (62) и 
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(67) трансформисати из базе ортогоналних косинусних функција у базу 

ортогоналних Чебишевљевих полинома без промене вредности коефицијената, 

односно ордината [24,30,35]: 

 ( ) ( ) ( ) 2 12 1 2 1
1 1

( ),cos (2 1) k

n n

k k
k k

xf k F x TA Aθ θ −− −
= =

↔= − =∑ ∑  (71) 

 

 ( ) ( ) ( ) 22 2
0 0

( ),cos (2 ) k

n n

k k
k k

xk x Tg A G Aθ θ
= =

= ↔ =∑ ∑  (72) 

 

 ( ) ( ) ( )
0 0

( ).cos k

m m

k k
k k

xk x Th A H Aθ θ
= =

= =↔∑ ∑  (73) 

 

 cos( )

arccos( )
[ , 0] [ 1,1].

x

x
x

θ
θ

θ π =
=

   →− −←   ∈ ∈   

Такође, задржава се и значење горњих граница сума. Вредност 2n-1 представља 

истовремено ред највишег непарног хармоника косинусног полинома ( )f θ , 

односно највиши степен непарног алгебарског полинома ( )xF  у изразу (71). 

Исто важи и за вредност 2n у односу на парни косинусни ( )g θ  и парни 

алгебарски полином ( )xG  у изразу (72). Коначно, вредност m у изразу (73) 

означава највишу вредност степена алгебарског полинома ( )xH у који се 

трансформише косинусни полином ( )h θ  чији хармоник највишег реда има 

вредност m. 

 

 
 

Слика 3.3 Трансформације полинома из базе косинусних функција у базу 
Чебишевљевих полинома трансформацијом дефиниционог домена  
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На слици 3.3 представљени су графици трансформација (71), (72) и (73) 

косинусних полинома компонената побудне струје трансформатора са 

особинама (68), (69) и (70) у одговарајуће алгебарске полиноме, приликом 

једнозначног пресликавања домена електричног угла [ ,0]θ π−∈  у домен [ 1,1]x −∈  

применом функције cosx θ= .  

 

3.2.3 Дискректна ортогоналност Чебишевљевих и косинусних 
полинома над коресподентним скуповима вредности 
апсциса 

 

Када се ради о експерименталним кривим чији аналитички изрази нису 

познати, применљивост трансформација (67-69) над дискретним скуповима 

експериментално добијених вредности ордината и апсциса зависи од 

егзистенције дискретне ортогоналности Чебишевљевих полинома над тим 

скуповима. У даљем излагању биће представљена два скупа вредности апсциса у 

доменима [ ,0]θ π−∈  и [ 1,1]x −∈ , једнозначно повезана пресликавањем cosx θ= , 

над којима истовремено егзистира дискретна ортогоналност косинусних и 

Чебишевљевих полинома. У литератури се ови скупови уобичајено зову 

Чебишевљеви чворови прве и друге врсте ( енгл. Chebyshev nodes of the first and 

the second kind) [30] и могу се идентификовати на два начина. 

 

3.2.4 Први поступак идентификације и генерисање 
Чебишевљевих чворова прве и друге врсте 

 

Први начин идентификације и генерисања Чебишевљевих чворова 

примењује се на скупове одбирака добијених поступком узорковања 

представљеним у пододељку 3.2.1 и илустрованим на слици 3.2, код којих први 

одбирак, индексиран вредношћу 0, има вредност апсцисе θ=-π. Сваки следећи 

одбирак је померен у односу на претходни за корак узорковања ∆θ=2π/m, где 

m=fs/f представља број одбирака на целој периоди. У количнику m=fs/f, бројилац 

fs представља фреквенцију узорковања, а именилац f представља фреквенцију 

побудне струје, односно напона напајања. Када је број одбирака паран m=2n, 
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што је уобичајенији случај, одбирак са индексом n ће тада имати вредност 

апсцисе θ=0, што се види на слици 3.4, а корак узорковања вредност ∆θ=π/n. 

Апсцисе Чебишевљевих чворова друге врсте одређују се за домен 

електричног угла, на основу [30,24,35], дефиниционим изразом  

 ( )1) 1( 1 , ( 0, , )1 ,,ChIIChIIk ChIIk n k nθ π = … −−−=  (74) 

односно, за алгебарски домен нормализованих вредности 

 ( )( 1 ,  ( 0,1 ).,1) 1,ChIIChII ChIIk k ChIIcos cos k n k nx θ π− = … −= = −  (75) 

Ознака nChII  односи се на број Чебишевљевих чворова друге врсте. Највећа 

могућа вредност броја чворова nChII за сегмент вредности апсциса [ ,0]θ π−∈ , 

односно [ 1,1]x −∈ , једнака је броју одбирака од индекса 0 до индекса n, што 

износи nChII=n+1. У циљу идентификације свих могућих подскупова Чеби-

шевљевих чворова друге врсте унутар основног скупа од nChII=n+1, потребно је у 

израз (74) уврстити корак узорковања ∆θ=π/n, тако да се он трансформише у 

израз 

 
1

, .( 0,1, , 1)ChII
ChII

k ChII
kn

n
n k nθ θ

 
  
 

=
−

∆ = … −−  (76) 

Израз (76) даје коректне вредности апсциса електричног угла само за оне 

вредности броја чворова nChII  за које разломак 

 , ( 0,1, , 1 )
1 ChII

ChII

kn n nk
n

= … − ≤
−

 (77) 

постиже целобројне вредности. 

Што се тиче апсциса Чебишевљевих чворова прве врсте, према [30,24,35], 

њихове вредности се у доменима [ ,0]θ π−∈  и [ 1,1]x −∈  одређују следећим 

изразима 

 ( )2 1 22 , ( , , )0 1 ,ChI ChI ChIChIk kn n nk nπθ −− += <= …  (78) 

и 
 , ( 0, , )1, ChIChI ChIk kcos k nnx θ= = … <  (79) 

Ознака nChI односи се на број Чебишевљевих чворова прве врсте. Уврштавањем 

корака узорковања ∆θ=π/n у израз (78), добија се 

 ( )
2

2 1
, ( 0 ., ),1 , ChIChI

ChI
k

k
k n n

n
n

n
θθ

 
− 

 
 

∆ = … <
−

=  (80) 
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На основу израза (80) произилази да ће коректне вредности апсциса електричног 

угла моћи да се добију само за оне вредности броја чворова nChI за које разломак 

 ( )
2

1
, ( 0,1, ,

2
)ChI

ChI

k
k nn

n
n
−

= <…  (81) 

постиже целобројне вредности. 

Конкретно, за фреквенцију узорковања fs=10kHz и фреквенцију побудне 

струје трансформатора f=50Hz, укупан број одбирака по периоди износи 2n=200. 

Применом израза (77) и (81) идентификују се четири подскупа Чебишевљевих 

чворова друге врсте и три подскупа Чебишевљевих чворова прве врсте. Сви 

поменути подскупови представљени су у табели 3.4. 

 
Табела 3.4: Подскупова одбирака који представљају Чебишевљеве чворове прве и друге 
врсте на сегментима апсциса [ ,0]θ π−∈  и [ 1,1]x −∈  из скупа одбирака добијених  „zero 

crossing“ режимом узорковања на сегменту [ , ]θ π π−∈  

 
Врста и број 
чворова 

Индекс одбирка који представља Чебишевљев чвор  

nChI=10 {5,15,25,35,45,55,65,75,85,95} 

nChII=11 {0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100} 

nChII=21 {0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100} 

nChI=25 {2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70,74,78, 82,86,90,94,98} 

nChII=26 {0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80, 84,88,92,96,100} 

nChI=50 
{1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55, 
  57,59, 61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83, 85,87,89,91,93,95,97,99} 

nChII=51 
{0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40, 42,44,46,488,50,52,54, 
  56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78, 80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100} 

 

На слици 3.4 графички је илустрован подскуп од n = 20 одбирака на читавом 

домену електричног угла [ , ]θ π π−∈  из кога се издваја nChII = 11 Чебишевљевих 

чворова друге врсте за сегменте вредности апсциса [ ,0]θ π−∈  и [ 1,1]x −∈ , док је на 

слици 3.5 илустрован одговарајући подскуп од такође n = 20 одбирака на читавом 

домену [ , ]θ π π−∈  из кога се издваја nChI = 10 Чебишевљевих чворова прве врсте за 

сегменте вредности апсциса [ ,0]θ π−∈  и [ 1,1]x −∈ . 
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Слика 3.4 Пример подскупа одбирака који се подударају са Чебишевљевим чворовима 
друге врсте  

 

 

 
 

Слика 3.5 Пример подскупа одбирака који се подударају са Чебишевљевим чворовима 
прве врсте  

 
 

Претходно разматрање егзистенције и идентификације Чебишевљевих 

чворова прве и друге врсте на скупу одбирака генерисаних током једне периоде 

третираног сигнала, односно на сегменту [ , ]θ π π−∈ , указује на три битне особине 

у погледу међусобног односа чворова прве и друге врсте: 

1. Број подскупова одбирака који представљају чворове друге врсте већи је 

од броја подскупова одбирака који представљају чворове прве врсте. 
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2. Ако укупан број одбирака на сегменту апсциса [-π,π] износи 2n, тада 

скуп свих n одбирака на сегменту апсциса [-π,0] представља чворове друге 

врсте и њиме је, заправо, одређен максимални број чворова друге врсте. 

3. Подскупови чворова прве и друге врсте не могу имати подједнак број 

чворова. За сваки подскуп чворова прве врсте nChI, одговарајући подскуп 

чворова друге врсте nChII  има тачно један елеменат више: nChII = nChI + 1. 

Прва и трећа особина су врло значајне приликом избора врсте Чебишевљевих 

чворова за генерисање интерполационог полинома, када се као критеријум 

оптималног избора анализира њихов утицај на дистрибуцију грешке апроксимације, 

о чему ће детаљно бити речи у одељцима који следе.  

 

3.2.5 Други поступак идентификације и генерисање 
Чебишевљевих чворова прве и друге врсте 

 

Други начин идентификације и генерисања Чебишевљевих чворова има у 

фокусу скуп нормализованих алгебарских вредности [ 1,1]x −∈ , из кога се у циљу 

поједностављења нумеричких израчунавања може прећи у домен електричног 

угла [ ,0]θ π−∈  применом функције arccos( )xθ = . Као конкретни пример биће 

представљен поступак генерисања мерних тачака са својством Чебишевљевих 

чворова друге врсте у поступку експерименталног одређивања зависности нагиба 

регресионих правих нивоа асиметрије од напона напајања.  

Први корак поступка је одређивање нормализационе константе, која у овом 

случају одговара усвојеној горњој граници флуктуације напона напајања од 

+15% номиналне вредности: UACmax=1.15Un. Сама номинална вредност Un 

диктирана је техничким спецификацијама лабораторијског извора напајања 

„Fluke 6100“, те је из тих разлога коришћен торусни трансформатор номиналног 

напона Un =100V. Дакле, нормализација вредности напона напајања UAC вршиће 

се нормализационом константом UACmax=115V према изразу 

 
max .AC ACU Ux =  (82) 

Након одређивање нормализационе константе следи избор врсте и броја 

чворова, што је предмет посебне анализе која ће бити представљена у пододељку 
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3.2.8. На основу усвојеног броја чворова n, применом израза (74) и (75) одређују 

се дискретне вредности за Чебишевљеве чворове друге врсте, односно применом 

израза (78) и (79) за Чебишевљеве чворове прве врсте. На тај начин се добија n 

дискретних вредности интерполационих чворова у домену нормализованих 

вредности [ 1,1],kx −∈  1,2,...,k n= .  

Коначно, на основу израза (82) и добијених дискретних вредности чворова 

xk, реализује се трећи корак у коме се одређују ефективне вредности напона 

напајања као апсцисе мерних тачака применом израза 

 max.ACACk kU x U⋅=  (83) 

За конкретну илустрацију биће усвојен број од nChII  = nChI = 26 чворова. Овај број 

од nChII  = 26 чворова је иначе усвојен за реализацију читавог интерполационог 

поступка на бази анализе представљене у одељку 3.2.8. У табели 3.5 

представљене су вредности 26 апсциса Чебишевљевих чворова прве врсте у 

домену [ 1,1],kx −∈  упоредо са одговарајућим вредностима напона напајања UAC.  

 
Табела 3.5: Вредности апсциса за nChI = 26 Чебишевљевих чворова прве врсте у домену 

нормализованих и ефективних вредности напона напајања 
 

индекс k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

xk -0.99818 -0.98362 -0.95472 -0.9119 -0.85578 -0.78718 -0.70711 -0.61672 -0.51734 -0.41041 -0.2975 -0.18026 -0.06038

UACk[V] -114.79 -113.12 -109.79 -104.87 -98.41 -90.53 -81.32 -70.92 -59.49 -47.20 -34.21 -20.73 -6.94

индекс k 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

xk 0.060378 0.180255 0.297503 0.410413 0.517338 0.616719 0.707107 0.787183 0.855781 0.9119 0.954721 0.98362 0.998176

UACk[V] 6.94 20.73 34.21 47.20 59.49 70.92 81.32 90.53 98.41 104.87 109.79 113.12 114.79  

 
Негативне ефективне вредности напона напајања које одговарају 

коресподентним негативним нормализованим вредностима су фиктивне, и о 

њиховој примени ће бити речи у одељку 3.2.7. Као што је на почетку овог одељка 

речено, потпуни пример чворова са обе координате, апсцисом и ординатом, дат 

је у табели 3.6 која уз nChII  = 26 вредности апсциса Чебишевљевих чворова друге 

врсте у доменима нормализованих и директних вредности напона напајања, 

садржи и одговарајуће експериментално добијене вредности нагиба регресионих 

правих у својству ордината. 
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Табела 3.6: Вредности апсциса у домену нормализованих и ефективних вредности 
напона напајања и одговарајуће вредности нагиба регресионих правих као ордината за 

nChII = 26 Чебишевљевих чворова друге врсте  
 

индекс k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

xk -1 -0.99211 -0.96858 -0.92978 -0.87631 -0.809 -0.729 -0.6374 -0.5358 -0.4258 -0.309 -0.1874 -0.0628

UACk[V] -115.00 -114.09 -111.39 -106.92 -100.78 -93.04 -83.83 -73.30 -61.62 -48.96 -35.54 -21.55 -7.22

нагиб K - - - - - - - - - - - - -

индекс k 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

xk 0.062791 0.187381 0.309017 0.425779 0.535827 0.63742 0.72897 0.80902 0.87631 0.92978 0.96858 0.99211 1

UACk[V] 7.22 21.55 35.54 48.96 61.62 73.30 83.83 93.04 100.78 106.92 111.39 114.09 115.00

нагиб K 0.0040 0.0324 0.0753 0.1230 0.1707 0.2029 0.2293 0.2927 0.4011 0.4988 0.5532 0.6096 0.6346  

 
Експериментална зависност нагиба регресионих правих нивоа асиметрије 

од ефективних вредности напона напајања једна је од карактеристичних 

ситуација када се експериментална крива у потпуности налази у првом 

квадранту координатног система. Тада су само позитивним вредностима апсциса 

придружене вредности ордината, док за негативне вредности апсциса вредности 

ордината нису одређене (табела 3.6). Будући да нулта вредност напона напајања 

имплицира одсуство било какве побудне струје, то ће на основу дефиниције 

нивоа асиметрије за нулту вредност апсцисе и нагиб регресионе праве нивоа 

асиметрије имати нулту вредност. На слици 3.6 приказан је скуп од 13 

Чебишевљевих чворова друге врсте представљених у табели 3.6, над доменом 

[0,1]x∈ , односно над доменом 2[ ,0]θ π−∈  након трансформације апсциса 

функцијом arccos( )xθ = . 

 

 

 
Слика 3.6 График дискретних вредности нивоа асиметрије у првом квадранту са 

својством Чебишевљевих чворова друге врсте 
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Слика 3.7 Варијанте проширење скупа дискретних вредности нивоа асиметрије са 

својством Чебишевљевих чворова друге врсте из првог у други квадрант 
 

Неодређене вредности ордината за негативне вредности апсциса у домену 

[ 1,1]x −∈  могу се дефинисати на основу постојећих вредности ордината из првог 

квадранта применом једног од два поступка: ( ) ( )x xF F− = − , односно ( ) ( )x xF F− = . 

У првом случају скуп Чебишевљевих чворова детерминисаће непарни, а у 

другом парни интерполациони полином. На слици 3.7 графички су представљене 

обе варијанте генерисања потпуног скупа Чебишевљевих чворова над оба домена 

[ 1,1]x −∈  и [ ,0]θ π−∈ . 

 

3.2.6 Дискретна ортогоналност Чебишевљевих полинома и 
генерисање интерполационих полинома над 
Чебишевљевим чворовима прве и друге врсте 

 

У одељку 3.2.2 уведени су изрази (67-69) којима су представљене директне 

трансформације полинома из базе косинусних у базу Чебишевљевих полинома. 

Будући да постоје четири врсте Чебишевљевих полинома [30], ознаке Tk(x) 

коришћене до сада, а и у наставку излагања, односе се на Чебишевљеве поли-

номе прве врсте, степена k, који су за k ≥ 2 дефинисани следећим рекурзивним 

изразом [30] 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 11 22 , 1, .k k kT x xT x T x T x T x x− −= − = =  (84) 
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Апсцисе Чебишевљевих чворова прве врсте (у даљем тексту скраћено Ч1 

чворови) дефинисане су изразима (78) и (79) као нуле Tk(x) полинома, док 

апсцисе Чебишевљевих чворова друге врсте (Ч2 чворови), дефинисане изразима 

(74) и (75), представљају унију апсциса екстремума полинома Tk(x) и вредности 

{-1,1}[30]. 

 Потпуна анализа и докази дискретне ортогоналности Tk(x) полинома 

детаљно су представљени у референцама [30] и [31]. Дискретна ортогоналност 

полинома Tk(x) је изузетно значајна за ефикасну интерполацију. Наиме, над 

скупом од n вредности апсциса Ч1 чворова у домену [ 1,1]x −∈ , интерполациони 

полином се може представити изразом 

 ( ) ( ) ( )1 0 0
1

1
[ 1,1],

1
,

2n k k
k

n
x c T x c T x xP −

=

−
−= ⋅ + ⋅ ∈∑  (85) 

у коме се коефицијенти могу израчунати или применом дискретне Чебишевљеве 

трансформације [30] над Ч1 чворовима xj у домену [ 1,1]x −∈   

 
0

1
0, , 1,( )(2 )) ( ,j jk k

j

n
odbirak k nc n x T x

=

−
= … −= ⋅∑  (86) 

или једноставније, применом дискретне косинусне трансформације као 

редуковане ДФТ варијанте [30] над Ч1 чворовима θj у домену [ ,0]θ π−∈   

 ( )
0

1
0, , 1.( (2 ) cos ,)jk

j
j

n
odbirak k nc n kθ θ

=

−
= … −= ⋅ ⋅∑  (87) 

Дискретна ортогоналноста Tk(x) полинома над скупом од n вредности 

апсциса чворова Ч2 у домену [ 1,1]x −∈ , резултује интерполационим полиномом 

облика 

 ( ) 0 0 1 1

2

1
1

1 1
( ) ( ) ( ) [ 1,1],

2 2
,n n

n

n k k
k

T x T x T xx c c c xP − −

−

−
=

−= + + ∈∑  (88) 

чији се коефицијенти могу израчунати или применом дискретне Чебишевљеве 

трансформације над Ч2 чворовима xj у домену [ 1,1]x −∈  [30] 

 0 0 1 1

2

1

2 1 1
( ( ) ( ( ) ( ( )

1 2 2

0, , 1

)

,

) ) ,k j j n k n

n

k k
j

odbirak x T x odbirak x T x odbirak x T x
n

k n

c − −

−

=

 
  −  

= … −

= + +∑  (89) 

или применом дискретне косинусне трансформације над Ч2 чворовима θj у 

домену [ ,0]θ π−∈  [30] 
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0 0 1 1

2

1

2 1 1
( cos( ) ( cos( ) ( cos( )

1 2 2

0,

)

, .

)

1

) ,
n

j j n nk
j

odbirak k odbirak k odbirak k
n

k n

c θ θ θ θ θ θ− −

−

=

 
  −  

= … −

= + +∑  (90) 

Уколико постоји потреба, интерполациони полиноми (85) и (88) могу се 

трансформисати на сегмент ненормализованих вредности. Најпре се фактори-

зацијом преводе у базу монома xk  

 ( )1
0

1
[ 1,1],,k

n k
k

n
xx C xP −

=

−
−= ⋅ ∈∑  (91) 

након чега се, применом нормализационе константе према изразу (82), 

трансформишу на сегмент ненормализованих вредности 

 ( ) max max
max

1
0

1
[ , ].,k

AC AC AC AC ACk
AC

k
n

k

n
U U U

U

C
U U−

=

−
−= ⋅ ∈Π ∑  (92) 

Међутим, вредности кефицијената полинома (91), а нарочито (92), 

међусобно се могу разликовати за по неколико редова величина. Са друге стране, 

нумеричка израчунавања применом полинома (85) и (88) захтевају генерисање 

полинома Tk(x) чији су коефицијенти целобројни, а целобројни коефицијент уз члан 

највишег степена xn-1 полинома Tn-1 (x) постиже вредност 2 n-1. Стога треба имати у 

виду чињеницу да приликом трансформација сегмената апсциса, ординате 

полинома (92), (91), (88) и (85) задржавају непромењене вредности, тако да су 

најпогоднији за нумеричка израчунавања косинусни полиноми 

 ( )1 0
1

1
cos [ , 0],

1
,

2n k
k

n
c cp θ θ θ π−

=

−
−= + ⋅ ∈∑  (93) 

и 

 ( ) 0 1

2

1
1

1 1
cos( ) cos(( 1) ) [ , 0],

2 2
,n

n

n k
k

k nc c cp θ θ θ θ π−

−

−
=

− −= + + ∈∑  (94) 

у које се непосредно трансформишу полиноми (85) и (88) пресликавањем домена 

апсциса функцијом arccos( )xθ = . Коефицијенти косинусних полинома (93) и (94) 

су по својој природи амплитуде хармоника и имају својство да монотоно опадају 

са повећањем индекса коефицијента. 

Овде се оправдано може поставити питање сврсисходности интерполације 

у алгебарском домену, када се сва израчунавања могу ефикасно обавити 

косинусним интерполационим полиномима у домену електричног угла. 

Међутим, не сме се изгубити из вида да је за избор броја интерполационих 
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чворова изузетно важна процена дистрибуције грешке апроксимације, а она се 

може једино спровести у алгебарском домену применом Ролове теореме [33]. 

Стога, као оптимални приступ остаје примена Чебишевљевих чворова за 

нумеричка израчунавања у домену електричног угла, а за процену дистрибуције 

грешке примена Чебишевљевих чворова у алгебарском домену нормализованих 

вредности, о чему ће бити детаљно речи у пододељку 3.2.8. 

 

3.2.7 Унапређење поступка израчунавања коефицијената за 
непарне интерполационе полиноме  

 

У пододељку 3.2.5 представљене су два поступка доделе вредности орди-

ната Чебишевљевим чворовима са негативним вредностима апсциса, када 

експерименталне вредности Чебишевљевих чворова физички имају смисла 

искључиво за позитивне вредности апсциса. То је управо ситуација код 

одређивања зависности нагиба регресионих правих нивоа асиметрије од 

ефективних вредности напона напајања UAC. Доделе вредности ордината према 

поступку ( ) ( )x xF F− = −  резултоваће непарним интерполационим полиномом, док 

ће поступак ( ) ( )x xF F− =  генерисати парни интерполациони полином. Оба 

поступка су илустрована на слици 3.7.  

Чињеница да при нултој вредности напона напајања, нагиб регресионе 

праве нивоа асиметрије мора такође бити једнак нули, даје предност непарном 

полиному. Наиме, за вредност апсцисе x=0 сви чланови алгебарске варијанте 

непарног полинома се анулирају. Исто важи и за одговарајући непарни 

косинусни полином, код кога се за вредност апсцисе 20arccos( )θ π= = − , сви 

чланови такође анулирају. Вредност парног косинусног полинома, при 

вредности апсцисе 2θ π= − , биће једнака збиру његових коефицијената 

формираном на следећи начин. Коефицијенти чији су индекси дељиви са 4 

мењају предзнак, док предзнак свих осталих коефицијената остаје непромењен. 

Када апсциса 2θ π= −  не припада скупу интерполационих чворова, овај збир не 

мора дати вредност ординате једнаку нули. Дакле, парни полином може 

генерисати систематску грешку за нулту вредност напона напајања, док се код 

непарног полинома то никада не дешава. Стога ће унапређење поступка 
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израчунавања коефицијената полинома бити спроведено само за варијанту доделе 

вредности ордината према поступку ( ) ( )x xF F− = −  илустрованом на слици 3.7. 

 

 
  

 Слика 3.8а Ч2 чворови Слика 3.8б Ч2 чворови Слика 3.8в Ч2 чворови 
 на четвртини периоде на половини периоде на целој периоде 

 

Ординате графика на слици 3.8а представљају 13 експериментално 

добијених Ч2 чворова након пресликавања њихових апсциса функцијом 

arccos( )xθ =  из нормализованог домена вредности напона напајања [0,1]x∈  у 

домен електричног угла 2[ ,0]θ π−∈ . 

На слици 3.8б представљен је потпуни скуп од свих 26 Ч2 чворова у домену 

електричног угла. Овај скуп је генерисан из два корака. У првом кораку је 

извршена додела вредности ордината Ч2 чворовима са негативним вредностима 

апсциса [ 1,0]x −∈  применом поступка ( ) ( )x xF F− = − . У другом кораку су апсцисе 

свих 26 Ч2 чворова пресликане функцијом arccos( )xθ =  из домена [ 1,1]x −∈  у 

домен [ ,0]θ π−∈ . У општем случају важи ограничење да је број Ч2 чворова за 

интерполацију нагиба K паран: n=2m. Ово ограничење природно произилази из 

чињенице да је за генерисање непарног полинома који пролази кроз координатни 

почетак непотребан чвор са апсцисом 0, у коме је вредност нагиба K=0.  

Израчунавање коефицијената полинома (88) и (94) реализује се дискретном 

косинусном трансформацијом над потпуним скупом од n=2m Ч2 чворова у 

домену [ ,0]θ π−∈  применом израза (90). Потпуни увид у укупни број и врсту 
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операција за израчунавање коефицијената полинома (88) и (94) постиже се 

применом матричне нотације. Ако се вектор коефицијената означи са 

1 10 1 1, ..., T
nnx xnc c cC −=    , а вектор ордината Ч2 чворова са 1 1 10 1, ..., T

nx n xnk k kK −=    , тада ће 

примена израза (90) имати следећи матрични облик 

 1 1
2

,
1 nxnnx nxC M K

n
⋅ ⋅

−
=  (95) 

са следећом структуром матрице трансформације nxnM   

0 21

0 1

0 1

0 1

0 1

10.5 11

cos( )0.5cos( ) cos( )cos( )

cos(2 )0.5cos(2 ) cocos(2 )

cos( )0.5cos( ) cos( )

cos(( 2) )0.5cos(( 2) ) cos(( 2) )

cos(( 1) )0.5cos(( 1) ) cos(( 1) )

j n

j

j

j

j

nxnM
ii i

nn n

nn n

θθ θθ
θθ θ

θθ θ

θθ θ
θθ θ

−

=

−− −
−− −
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L L

L L

MM M M M

L L

MM M M M

L L

L L

1

2 1

2 1

2 1

2 1

0.5

0.5cos( )

s(2 ) 0.5cos(2 )

cos( ) 0.5cos( )

cos(( 2) ) 0.5cos(( 2) )

cos(( 1) ) 0.5cos(( 1) )

n

n n

n n

n n

n n nxn

i i

n n

n n

θ
θ θ

θ θ

θ θ
θ θ

−

− −

− −

− −

− −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 − −
 
 − − 

M M

M M

(96) 

( 0,1,..., 1), ( 0,1,..., 1).j n i n= − = −  

С обзиром да су чворови Ч2 у домену електричног угла дефинисани 

изразом (74) 

 ( )( 1 , (1) 1)0,1, , ,j j n j nθ π= − = −…−  (74) 

чворови 0θ  и 1nθ −  имају вредности 0θ π−= и 1 0nθ − = , због чега елементи прве 

колоне матрице nxnM  узимају вредности  

 0 ) ) ( 1) 0.50.5cos( 0.5cos( , ( 0,1, , 1),ii i i nθ π = − ⋅ = … −= − ⋅  (97) 

а елементи последње колоне матрице nxnM  имају константну вредност 

 1) ) 0.50.5cos( 0.5cos( 0 , ( 0,1, ., 1)ni i i nθ − == ⋅ −= …  (98) 

Изрази (( ) )cos 1 jn θ−  у елементима последње врсте матрице nxnM , на основу 

(74), узимају вредности 

 ( 1) ,1) ) 1)) )(( (( ( ( 0,1,( 1) 1).,cos cos j n
j j j nn nθ π −−= − = …= −−− −  (99) 

На основу (97), (98) и (99) матрица трансформације nxnM  добија своју 

оперативну варијанту 
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( 0,1,..., 1), ( 0,1,..., 1).i n j n= − = −  

Уколико се вредности ординатa Ч2 чворова из домена [ ,0]θ π−∈ , 

представљених на слици 3.8б, доделе апсцисама домена [0, ]θ π∈  применом 

поступка ( ) ( )f fθ θ= − , добиће се скуп од 50 ордината представљен на слици 3.8в. 

Oвај скуп ордината и њихових еквидистантних апсциса формира скуп од 50 

еквидистантних одбирака периодичне функције на домену [ , ]θ π π−∈ . Поступак 

генерисања ових 50 одбирака имплицира чињеницу да периодична функција коју 

они представљају испуњава својство (69), односно да ће ДФТ спроведена над овим 

скупом одбирака генерисати искључиво непарне косинусне чланове. У општем 

случају, када број Ч2 чворова на домену [0, ]θ π∈  износи n, број чворова на домену 

[ , ]θ π π−∈  износиће 2n-2.  

Матрична форма дискретне косинусне трансформације (95) ће због своства 

(69) Ч2 чворова на домену електричног угла [ ,0]θ π−∈  дати резултат 
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(101) 

( 0,1,..., 1), ( 0,1,..., 1).i n j n= − = −  

Због анулирања свих парних косинусних коефицијената, матрица трансформације 

(100) димензија nxn може се редуковати на своју субматрицу димензија mxn (n=2m): 
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 (102) 

( 1,..., ), ( 0,1,..., 1),i m j n= = −  

тако да матрични израз (95) за израчунавање вектора непарних коефицијената 

 1 11 2 1 1,..., , , 1,..., , 2..., T
i nmx xmC i m n mc c c− −= = =    (103) 

добија облик 

 
1 1

2
.

1 mxnmx nxM K
n

C ⋅ ⋅
−

=  (104) 

Оцена нумеричке ефиканости интерполационог поступка заснованог на 

примени дискретне косинусне трансформације може се спровести упоређењем са 

поступком за израчунавање вектора непарних коефицијената (103) применом 

ДФТ. У том случају, за израчунавање истог вектора коефицијената вектор 

одбирака мора бити проширен на читаву периоду као на слици 3.9в, због чега се 

његова димензија са nx1 повећава на (2n-2)x1. Такође, због проширења 

израчунавања на целу периоду, мења се димензија матрице трансформације (102) 

са mxn на mx(2n-2). Број и врстa операција за израчунавање вектора 

коефицијената (103) применом ДФТ сада могу се оценити на основу матричног 

израза 

 
1 1(2 2) (2 2)

1
.

(2 2)mx mx n n xM K
n

C − −⋅ ⋅
−

=  (105) 

 Дискусија резултата израза (104) и (105) може се ефикасно спровести на 

основу графика представљеног на слици 3.8в. Наиме, додела вредности ординатa 

апсциса из домена [ ,0]θ π−∈  апсцисама домена [0, ]θ π∈  применом поступка 

( ) ( )f fθ θ= − , имплицира понављање n-2 вредности вектора одбирака K(2n-2)x1. 

Због ( ) ( )cos cosθ θ= − , исто понављање вредности важи и за елементе врста 

матрице трансформације Mmx(2n-2). Чињеница да се ова понављања вредности 

подударају за елементе са идентичним индексима и у векторима врста матрице и 

у вектору одбирака, омогућава да се ДФТ трансформација дата матричном 

изразом (105) може еквивалентно заменити нумерички ефикаснијим матричним 

изразом дискретне косинусне трансформације (104). 
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Матрични изрази (104) и (105) дају еквивалентан резултат за све пери-

одичне функције са особином ( ) ( ), [ , ]f fθ θ θ π π= − −∈  (особина (68), одељак 

3.2.1). Начин формирања потпуног скупа од n=2m Ч2 чворова за [ ,0]θ π−∈  на 

основу експериментално добијених m Ч2 чворова за опсег апсциса са домена 

2[ ,0]θ π−∈ , приказан на слици 3.8б, имплицира особину (69) која се може 

приказати и у облику 

 ( 2 ) ( 2 ).f fπ θ π θ− + = − − −  (106) 

Због наведеног, првих m Ч2 чворова у вектору одбирака K2mx1 имаће негативне 

вредности, а преосталих m Ч2 чворова ће имати позитивне вредности. Њихов 

међусобни однос ће бити дат индексном релацијом 

 ( ) ( ), 1,...,j m j j mf fθ θ+ = − =  (107) 

Истовремено, због ( 2 ) ( 2 )cos cosπ θ π θ− + = − − − , за вредности косинусних 

функција у i-тој врсти матрице трансформација (102) важиће индексна релација 

 ((2 1) ) ((2 1) ), 1,..., , 1,..., .cos cosj m ji i i m j mθ θ+− = − − = =  (108) 

На основу (107) и (108) могу се поставити следећи, са аспекта нумеричке 

ефикасности, унапређени матрични изрази за израчунавање вектора непарних 

коефицијената (103): 

 (1) (1)
1 1

4

1 mxm mxmx M K
n

C ⋅ ⋅
−

=  (109) 

и 

 (2 ) (2 )
1 1

4
,

1 mxm mxmx M K
n

C ⋅ ⋅
−

=  (110) 

Вектори (1)
1mxK  и (2)

1mxK  у изразима (109) и (110) су субвектори вектора ордината 

потпуног скупа Ч2 чворова представљених на слици 3.8б 

 
(1)

(2)
1

2 1
1 2 1

mx
mx

mx mx

K
K

K

 
=  
 

. (111) 

Ако се као референтни вектор одбирака усвоји вектор експериментално 

добијених позитивних ордината Ч2 чворова у домену апсциса 2[ ,0]θ π−∈  

приказаних на слици 3.8а, онда ће на основу (106) његов израз у индексној 

нотацији имати следећи облик 

 (2)
, 11

, ( 0,..., 1).m jmx
k j mK +  = − =  (112) 
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Изразом (112) и својством (107) одређена је структура субвектора (1)
1mxK  изразом 

 (1)
, 11

, ( 0,..., 1).jmx
k j mK   = − =  (113) 

Матрице трансформација (1)
mxmM  и (2)

mxmM  у изразима (109) и (110) су субматрице 

матрице трансформације (102) (1) (2)
2 2mxm mxmmx m mx m

M M M =    и имају следећу структуру 
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и  
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 (115) 

Унапређење поступка израчунавања коефицијената за непарне 

интерполационе полиноме независни је допринос ове дисертације и настао је као 

дериват ауторовог истраживања које се односило на израчунавања амплитуда 

декомпонованих сигнала (22), (23), (28) и (29) (пододељак 2.3.3) на четвртини 

периоде применом Ч2 и Ч1 чворова [25].  

 
Табела 3.7: Матрични изрази за израчунавање коефицијената непарног 

интерполационогполинома који се могу реализовати на доменима 2[ ,0]π− , [ ,0]π−  и 
[ , ]π π−  за m експериментално одређених Ч2 чворова на домену 2[ ,0]π−  

 

домен: 2[ ,0]θ π−∈  [ ,0]θ π−∈  [ , ]θ π π−∈  

матрични израз: (2 ) (2)
1 1

4

2 1 mxm mxmx M K
m

C ⋅ ⋅
−

=  
1 12 2

2

2 1mx mx m mxM K
m

C ⋅ ⋅
−

=  
1 1(4 2) (4 2)

1

(4 2)mx mx m m xM K
m

C − −⋅ ⋅
−

=  

димензије 
вектора 
одбирака: 

mx1 2mx1 (4m-2)x1 

димензије 
матрице 

трансформације: 
mxm mx2m mx(4m-2) 

 

Анализа спроведена у овом одељку представила је могуће поступке 

израчунавања коефицијената непарног интерполационог полинома у домену 

електричног угла, односно нормализованих алгебарских вредности, када су 
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познате искључиво ординате Ч2 чворова добијене за први квадрант. Циљ анализе 

је био да се издвоји нумерички најефикаснији поступак и у том смислу су 

поступци дати матричним изразима (104), (105) и (110) представљени упоредно у 

табели 3.7. 

 

3.2.8 Избор врсте и броја интерполационих чворова у односу 
на задати опсег ефективних вредности наизменичног 
напона напајања  

 

У овом одељку ће најпре бити представљена анализа утицаја врсте 

Чебишевљевих чворова на дистрибуцију грешке апроксимације и разлози због 

којих су за интерполациони поступак изабрани Чебишевљеви чворови друге врсте 

– Ч2 чворови. Након тога ће бити образложен и избор самог броја чворова. 

Анализа утицаја врсте Чебишевљевих чворова на дистрибуцију грешке 

апроксимације, као што је речено на крају пододељка 3.2.6, биће спроведена 

применом Ролове теореме [33] у алгебарском домену нормализованих вредности 

напона напајања [ 1,1]x −∈ , на начин представљен у [24].  

Ако је функција f(x) апроксимирана интерполационом полиномом Pn_ChI(x) 

степена n генерисаним над n+1 Ч1 чворова према изразу (85), тада се функција 

грешке апроксимације en_ChI(x) на домену [ 1,1]x −∈ , применом Ролове теореме, 

може представити следећим изразом [24,33] 
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Члан ( ) ( )1 ( )nf xξ+  у изразу (116) представља извод функције f(x) реда n+1 за 

вредност апсцисе ( )xξ  било где унутар интервала којим су обухваћене апсцисе 

свих n+1 Ч1 чворова. Ознака Tn(x) односи се на Чебишевљеве полиноме прве 

врсте степена n+1 дефинисане рекурзивним изразом (84). 

Када се функција f(x) апроксимира интерполационом полиномом Pn_ChII(x), 

степена n генерисаним над n+1 Ч2 чворова према изразу (88), тада се функција 

грешке апроксимације en_ChII(x) за [ 1,1]x −∈  може применом Ролове теореме 

представити следећим изразом [24,33] 
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Као и код израза (116), ( ) ( )1 ( )nf xζ+  означава извод функције f(x) реда n+1 за 

произвољну вредност апсцисе ( )xζ  унутар интервала којим су обухваћене 

апсцисе свих n+1 Ч2 чворова. Полиноми у бројиоцима десних страна израза 

(116) и (117) су степена n+1, генерисани над n+2 одговарајућих чворова. У 

случају примене Ч2 чворова (израз (117)), осим апсциса -1 и 1, вредности свих 

преосталих n апсциса подударају се са нулама Чебишевљевог полиноме друге 

врсте Un-1(x) степена n-1. Експлицитни облик Чебишевљевих полиноме друге 

врсте дефинисан је следећим рекурзивним изразом [30] 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 11 22 , 1, 2 , 2.k k kU x xU x U x U x U x x k− −= − = = ≥  (118) 

Примена израза (116) и (117) даје практичан резултат код процене 

максималне грешке апроксимације. Ако се максимална вредност извода функције 

f(x) реда n+1 означи са ( ) ( )1max nf xM += , тада ће за функције грешке апроксимације 

(115) и (116) важити 
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Полиноми 1( )nT x+  и 2
12 ( 1) ( )nx U x−⋅ − ⋅ у изразима (119) и (120), односно (116) и 

(117), модулишу дистрибуцију вредности грешке апроксимације. Стога њихови 

графици дају корисну информацију о утицају избора врсте Чебишевљевих 

чворова на дистрибуцију грешке апроксимације дуж сегмента [ 1,1]x −∈ . На 

слици 3.9 представљени су графици модулационог полинома 26( )T x  за n=26 Ч1 

чворова и модулационог полинома 2
242 ( 1) ( )x U x⋅ − ⋅  за n=26 Ч2 чворова. 
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Слика 3.9 Графици модулационих полинома у изразима за дистрибуцију грешке 
апроксимације интерполационог полинома генерисаног над 26 Чебишевљевих чворова 

прве и друге врсте 
 

Будући да интерполација нагиба регресионих правих нивоа асиметрије треба 

да постигне најбољу прецизност за опсег напона напајања Un±15%, опсервација 

утицаја модулационих полинома на пригушење грешке апроксимације спроведена 

је скалирањем опсега домена нормализованих апсциса које одговарају 

вредностима напона напајања од 85V до 115V фактором 10.  

На основу података представљених у табели 3.3, пододељак 3.1.3, 

евидентно је да експериментално добијене вредности нивоа асиметрије више 

одступају од коресподентних регресионих правих у зони напона напајања 

Un<UAC<1.15UAC, него што је то случај у зони 0.85Un<UAC<Un. Пошто у зони 

Un<UAC<1.15UAC модулациони полином за Ч2 чворове снажније пригушује 

грешку апроксимације, него што то чини модулациони полинома за Ч1 чворове, 

како се види са графика на слици 3.9, оправдано је очекивати да модулациони 

полином за Ч2 чворове повољније утиче на уједначавање укупне грешке дуж 

читаве зоне 0.85Un<UAC<115Un у односу на модулациони полином за Ч1 чворове 

који поседује еквиосцилационо својство екстремума. Ради потпуног увида 

утицаја модулационих полинома на грешку апроксимације дуж читавог опсега 
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ноормализованих вредности [0,1]x∈ , на слици 3.10 су упоредно представљени 

графици ордината нагиба регресионих правих нивоа асиметрије за 13 Ч2 чворова 

и коресподентни модулационих полинома за исти број Ч1 и Ч2 чворова. 

 

 

 
Слика 3.10 Упоредни графици дискретних вредности 13 Ч2 чворова у првом квадранту 
и одговарајућих модулационих полинома грешке апроксимације за исти број Ч1 и Ч2 

чворова 
 

Повољнији утицај Ч2 чворова на пригушење грешке апроксимације у зони 

вредности напона напајања Un±15%, фаворизује Ч2 чворове приликом 

генерисања интерполационог полинома којим се апроксимира зависност нагиба 

регресионих правих нивоа асиметрије побуде трансформатора од ефективних 

вредности напона напајања. Разрешењем овог питања, преостаје да се размотри и 

питање избора оптималног броја чворова. 

Формална математичка теорија избора потребног броја чворова за 

постизање задате прецизности апроксимације периодичне функције тригоно-

метријским, односно косинусним полиномом, представљена је у [36]. Међутим, 

експериментална реализација намеће извесна физичка ограничења. Основно 

ограничење приликом задавања апсциса мерних тачака коресподентних 

Чебишевљевим чворовима, на начин представљен у пододељку 3.2.5, јесте 

резолуција и прецизност извора простопериодичног напона напајања као 

генератора апсциса. Према својим карактеристикама (табела Voltage output на 

страници 7 [27]), лабораторијски извор Fluke 6100А са резолуцијом од шест 
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децималних цифара за опсег ефективних вредности 11V–168V, у потпуности 

испуњава најстроже захтеве прецизне интерполације.  

Друго ограничење је непознаница резолуцијe очитавања експериментално 

добијених ордината при високој резолуцији задатих апсциса приликом 

испитивања нових и неистражених експерименталних зависности, какав је случај 

са нагибима регресионих правих нивоа асиметрије приказаних на слици 3.10. 

Као једини консултативни путоказ у овом случају, послужило је истраживање 

интерполативног моделовања симетричних петљи хистерезиса и губитака у 

гвожђу монофазног трансформатора, представљено у [24]. Приликом напајања 

монофазног трансформатора Sn=100VA, Un=220V лабораторијским извором 

Fluke 6100А, гранична резолуција симетричних хистерезисних компонената 

побудне струје (израз (11), пододељак 2.3.2) постигнута је за n=2m=26 Ч2 

чворова на домену [ 1,1]x −∈ , односно за m=13 Ч2 чворова на домену [0,1]x∈ . 

Понашање нивоа асиметрије, односно нагиба њихових регресионих правих, 

слично је понашању нехистерезисне компоненте побудне струје (израз (13), 

одељак 2.3.2). Вредности ових величина прогресивно расту са повећањем 

вредности напона напајања, али прираштај нивоа асиметрије заостаје за 

прираштајем нехистерезисне компоненте побудне струје. Због тога је као 

референтни, усвојен скуп вредности напона напајања чије нормализоване 

вредности кореспондирају вредностима апсциса за m=13 Ч2 чворова на домену 

[0,1]x∈ , представљени у табели 13 (пододељак 3.2.5). 

Обрадом експерименталних података показало се да резолуција ордината 

нагиба регресионих правих није нарушена применом предложеног скупа од 

m=13 апсциса. На слици 3.10 приказан је скуп свих 13 експериментално 

добијених Ч2 чворова. Два последња чвора имају прираштај ордината 

K13-K12=0.6346-0.6096=0.025 за прираштај апсциса UAC_13-UAC_12=115V-114.09V=0.91V. 

Такође, изабраним бројем од m=13 Ч2 чворова на домену [0,1]x∈  постигнута је 

задовољавајућа прецизност апроксимације, о чему ће детаљно бити речи у 

следећем одељку.  
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3.3 Експериментална валидација интерполационог 
поступка за одређивање нагиба регресионих правих 
нивоа асиметрије у зависности од ефективних 
вредности напона напајања 
 

 

У одељку 3.2 представљена је теоријска поставка интерполационог 

поступка калибрације торусног трансформатора са нарочитим освртом на избор 

скупа вредности напона напајања по којима се калибрација реализује. У текућем 

одељку врши се експериментална провера конвергенције вредности нивоа 

асиметрије добијених интерполационим полиномом у односу на  експериментално 

добијене вредности, будући да постигнута конвергенција директно редукује 

систематску грешку анализирану у претходном одељку. 

 

3.3.1 Формирање мреже мерних тачака 
 

Све досада представљене анализе понашања нивоа асиметрије реализоване 

су на бази експерименталних података представљених у табели 2.3 за три 

вредности напона напајања 0.85Un=85V, Un=100V и 1.15Un=115V. За реализацију 

читавог поступка интерполације усвојено је 13 вредности напона напајања на 

начин образложен у одељку 3.2. Пошто ове вредности напона напајања 

представљају апсцисе интерполационих чворова у којима се грешка 

апроксимације анулира, то је за проверу валидности интерполационог поступка 

потребно одабрати известан број контролних вредности напона напајања које се 

не поклапају са вредностима апсциса чворова. У том смислу су мерења нивоа 

асиметрије спроведена за још четири контролне вредности које износе: 85V, 95V, 

105V и 110V. У табели 3.8 наведене су ефективне вредности напона напајања за 13 

апсциса Ч2 чворова и 4 контролне мерне тачке, а њихова графичка презентација 

приказана је на слици 3.11. 

Експерименталне вредности нивоа асиметрије добијене су тако што је за 

сваку вредност напона напајања из табеле 3.8, односно са слике 3.11, извршена 

хармонијска анализа снимљених таласних облика побудне струје трансформатора 

за низ задатих вредности једносмерне струје кроз компензациони намотај N2, како 



3. ПРЕДЛОГ УНАПРЕЂЕЊА ДЕТЕКЦИЈЕ И МЕРЕЊА НИВОА АСИМЕТРИЈЕ ПОБУДЕ 

НИСКОНАПОНСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА 

70 

је приказано на слици 2.9 у одељку 2.4. Овај низ од 16 вредности једносмерне 

струје представљен је у табели 3.2, пододељак 3.1.3. Мада је очекивано да 

зависност нивоа асиметрије од једносмерне струје кроз компензациони намотај 

буде приближно линеарна, ради оцене квалитета апроксимације вредности 

једносмерне струје формиране су тако да се подударе са апсцисама n=2m=20 Ч2 

чворовa. На тај начин је задато 10 вредности апсциса једносмерне струје, а 

преосталих 6 су задате као целобројне контролне вредности. Графичка 

презентација свих 16 вредности једносмерне струје кроз компензациони намотај 

приказана је на слици 3.11, чиме је употпуњена мрежа мерних тачака. 

 

 

 
Слика 3.11 Мрежа мерних тачака за експерименталну валидацију интерполационог 

поступка калибрације  
 

Упоредна анализа одступања експерименталних вредности нивоа 

асиметрије у контролним тачкама од одговарајућих вредности добијених 

применом интерполационог полинома, односно применом регресионих правих 

над истим скупом од 10 Ч2 чворова, показала је готово еквивалентан ниво 

апроксимације који ни у ком смислу није фаворизовао интерполациони полином. 

Из тог разлога су експерименталне криве нивоа асиметрије линеаризоване 

регресионим правим према поступку представљеном у пододељку 2.4.3. 
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3.3.2 Презентација резултата експерименталне провере 
валидности интерполационог поступка 

 

Хармонијском анализом таласних облика побудне струје торусног 

трансформатора, снимљених по координатама мреже мерних тачака 

представљене на слици 3.11, креирано је m=13 Ч2 чворова и четири контролне 

тачке чије су апсцисе и ординате представљене у табели 3.8. Апсцисе мерних 

тачака су ефективне вредности напона напајања, а ординате нагиби регресионих 

правих нивоа асиметрије. 

 
Табела 3.8: Мрежа мерних тачака од 13 Ч2 чворова и 4 контролне тачке реализована у 
првом квадранту координатног система, односно на домену нормализованих вредности 

апсциса [0,1] 
 

индекс k 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

апсцисе чворова 

UACk[V]
7.22 21.55 35.54 48.96 61.62 73.30 83.83 93.04 100.78 106.92 111.39 114.09 115.00

нормализоване 

апсцисе xk

0.06279 0.18738 0.309017 0.425779 0.535827 0.637424 0.728969 0.809017 0.876307 0.929776 0.968583 0.992115 1

вектор нагиба K 0.0040 0.0324 0.0753 0.1230 0.1707 0.2029 0.2293 0.2927 0.4011 0.4988 0.5532 0.6096 0.6346

UAC[V] 85 95 105 110

x 0.73913 0.826087 0.913043 0.956522

нагиб K 0.236524 0.327714 0.481144 0.551109

Мрежа мерних тачака које се подударају са Чебишевљевим чворовима друге врсте у првом квадранту координатног система

контролне тачке

 

 
Коефицијенти интерполационог полинома (88), односно (94), одређени су 

применом матрице трансформације (115) изведене у одељку 3.2.7 по 

унапређеном поступку за израчунавање непарног интерполационог полинома. За 

вектор нагиба регресионих правих K13x1, чије су вредности дате у табели 3.8, 

матрични израз за израчунавање коефицијената интерполационог полинома 

представљен је изразом (121) 

 

 

1 13 24 13

13 24

25 25

2 1

25
13 1 13 113 13

cos( ) cos( ) cos( ) 0.5

4
cos((2 1) ) cos((2 1) ) cos((2 1) ) 0.5

2

51

5

0.1( 1)

j

j ji

j
x xx

i i i

c k

c k

c k

θ θ θ

θ θ θ−

−

    
    
    
     = − − − ⋅
    
    
       − −

L L

M M M M M M

L L

M M M M M M

L L

(121) 

1,...,13, 13,...,25.i j= =  
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Уврштавањем бројних вредности у матрицу трансформације и вектор 

нагиба у изразу (121), добијају се бројне вредности вектора коефицијената 

интерполационих полинома (88), односно (94): 

 
ci j: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ki

i :

1 0.47678 0.062791 0.187381 0.309017 0.425779 0.535827 0.637424 0.728969 0.809017 0.876307 0.929776 0.968583 0.992115 0.5 0.003971

2 0.11885 -0.18738 -0.53583 -0.80902 -0.96858 -0.99211 -0.87631 -0.63742 -0.30902 0.062791 0.425779 0.728969 0.929776 0.5 0.032387

3 0.03471 0.309017 0.809017 1 0.809017 0.309017 -0.30902 -0.80902 -1 -0.80902 -0.30902 0.309017 0.809017 0.5 0.075338

4 0.00778 -0.42578 -0.96858 -0.80902 -0.06279 0.728969 0.992115 0.535827 -0.30902 -0.92978 -0.87631 -0.18738 0.637424 0.5 0.123043

5 -0.01600 0.535827 0.992115 0.309017 -0.72897 -0.92978 -0.06279 0.876307 0.809017 -0.18738 -0.96858 -0.63742 0.425779 0.5 0.170736

6 0.00161 -0.63742 -0.87631 0.309017 0.992115 0.062791 -0.96858 -0.42578 0.809017 0.728969 -0.53583 -0.92978 0.187381 0.5 0.202938

7 0.00659 = (4/25)  · 0.728969 0.637424 -0.80902 -0.53583 0.876307 0.425779 -0.92978 -0.30902 0.968583 0.187381 -0.99211 -0.06279 0.5 · 0.229252

8 0.00595 -0.80902 -0.30902 1 -0.30902 -0.80902 0.809017 0.309017 -1 0.309017 0.809017 -0.80902 -0.30902 0.5 0.292708

9 0.00015 0.876307 -0.06279 -0.80902 0.929776 -0.18738 -0.72897 0.968583 -0.30902 -0.63742 0.992115 -0.42578 -0.53583 0.5 0.401065

10 0.00060 -0.92978 0.425779 0.309017 -0.87631 0.968583 -0.53583 -0.18738 0.809017 -0.99211 0.637424 0.062791 -0.72897 0.5 0.498825

11 -0.00108 0.968583 -0.72897 0.309017 0.187381 -0.63742 0.929776 -0.99211 0.809017 -0.42578 -0.06279 0.535827 -0.87631 0.5 0.553176

12 -0.00067 -0.99211 0.929776 -0.80902 0.637424 -0.42578 0.187381 0.062791 -0.30902 0.535827 -0.72897 0.876307 -0.96858 0.5 0.609557

13 -0.00138 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 0.5 0.634585  

 
Примена матрица трансформације (115) омогућава непосредно коришћење 

експериментално добијеног вектора Ч2 чворова димензија 13x1 на домену 

нормализованих вредности апсциса [0,1]x∈ . На тај начин се елиминише потреба 

његовог проширења на домен [ 1,0]x −∈  према поступку ( ) ( )x xF F− = − . Као што је 

већ образложено у пододељку 3.2.7, ово проширење има за последицу повећање 

димензије вектора чворова са 13x1 на 26x1 уз истовремено повећање димензија 

матрице трансформације са 13x13 на 13x26, чија примена уз двоструко већи број 

операција множења и сабирања даје идентичан вектор коефицијената димензија 

13x1 представљен у табели 3.9.  

 
Табела 3.9: Вектор коефицијената непарних интерполационих полинома за базе 

косинусних функција и Чебишевљевих полинома  
 

c1 c3 c5 c7 c9 c11 c13 c15 c17 c19 c21 c23 c25 
0.47678 0.11885 0.03471 0.00778 -0.01600 0.00161 0.00659 0.00595 0.00015 0.00060 -0.00108 -0.00067 -0.00138 

 

Интерполациони полином (94) на сегменту вредности електричног угла 

сада је у потпуности одређен вектором својих коефицијената и има следећи облик 

 ( )
12

25 2 1 25
1

1
cos((2 1) ) cos(25 ) [ 2 , 0],

2
,i

i

ic cp θ θ θ θ π−
=

− ⋅ + ⋅= ∈ −∑  (122) 

док интерполациони полином на алгебарском сегменту нормализованих 

вредности напона напајања (88) има облик 

 ( ) 25 25

12

25 2 1 2 1
1

1
( ) ( ) [0,1].

2
,i i

i

T x T xx c c xP − −
=

= + ∈∑  (123) 

На слици 3.12 графички су представљене дискретне вредности ордината 13 

Ч2 чворова и 4 контролне тачке наведене у табели 3.8 на доменима 2[ ,0]θ π−∈  и 
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[0,1]x∈ , као и графици интерполационих полинома (122) и (123) чији су 

коефицијенти генерисани на основу ових 13 Ч2 чворова, а чије су вредности 

представљене у табели 3.9. Графици су реализовани за по 204 вредности апсциса. 

Полином (123) се једноставном софтверском факторизацијом преводи у базу 

монома са новим вредностима коефицијената датим у табели 3.10  

 ( ) 2 1
13

25 2 1
1

[0,1].,i
i

i

xx C xP −
−

=
⋅= ∈∑  (124) 

Табела 3.10: Вектор коефицијената интерполационог полинома за базу монома  
 

C1 C3 C5 C7 C9 C11 C13 C15 C17 C19 C21 C23 C25 
0.04059 6.09678 -92.543 931.00 -6154.5 27634.8 -86008.2 186419.5 -279256.0 282642.6 -184131.0 69591.3 -11581.5 

 

 
 

Слика 3.12 Графици косинусног и алгебарског интерполационог полинома за 
апроксимацију нагиба регресионих правих нивоа асиметрије 

 

На основу података представљених у табелама 3.9 и 3.10, понашање 

вредности коефицијената полинома (122), (123) и (124) у односу на вредности 

њихових индекса фаворизује примену полинома (122) и (123). Упркос чињеници 

да су полиноми (123) и (124) идентични, апсолутне вредности коефицијената 

полинома (124) крећу се у распону од 10-2 до 106 уз пораст вредности са 

повећањем индекса, док се апсолутне вредности коефицијената полинома (123) 

крећу у распону од 10-4 до 10-1 и при том монотоно опадају са повећањем 

вредности индекса. Трансформацијом полинома (124) из домена нормализованих 

вредности напона напајања на домен ненормализованих вредности, применом 

израза (92) (пододељак 3.2.6) 
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 ( ) 2 1
max max max2 1

max

2 1
25

1

13
[ , ], 115 ,,i

AC AC AC AC AC ACi
AC

i

i

U U U U V
U

C
U U−

−
−

=
− == ⋅ ∈Π ∑  (92) 

ситуација са вредностима коефицијената постаје још неповољнија. Стога се, са 

аспекта вредности коефицијената, варијанте интерполационог полинома Пn(UAC) 

облика (92), односно Pn(UAC/UACmax) облика (124), одбацују као нумерички 

неповољне у корист варијанте Pn(UAC/UACmax) облика (123).  

Због потребе генерисања Чебишевљевих полинома рекурзивним изразом 

(84), реализација интерполационог полинома (123) је, са аспекта нумеричке 

ефикасности, значајно захтевнија од реализације косинусног интерполационог 

полинома pn(arccos(UAC/UAcmax)) (122). Будући да су вредности ордината 

интерполационих полинома (122) и (123) идентичне за коресподентне вредности 

апсциса, са аспекта укупне нумеричке ефикасности одабира се косинусни 

интерполациони полином (122) као апроксимациона функција за представљање 

нагиба регресионих правих нивоа асиметрије  

 ( )
max

12

25 2 1 25
1

1
cos((2 1) ) cos(25 ) arccos [ 2 , 0].

2
, AC

AC
i

i

U
i

U
c cp θ θ θ θ π−

=

 
− ⋅ + ⋅ =  

 
= ∈ −∑  (122) 

Ради оцене конвергенције ордината интерполационих полинома ка 

ординатама експерименталне криве нагиба регресионих правих, графици 

интерполационих полинома (122) и (123) на слици 3.13 реализовани су за по 204 

вредности апсциса, међу којима се налазе и апсцисе које одговарају контролним 

тачкама за 85V, 95V, 105V и 110V. Однос вредности нагиба регресионих правих 

добијених експериментално и применом интерполационих полинома (122) и 

(123) представљен је у табели 3.11. 

Као што је у пододељку 3.1.3 формулисано, кључни задатак ове 

дисертације је минимизација систематске грешке која настаје апроксимацијом 

нагиба K регресионе праве нивоа асиметрије  

 2 ,DCk KIΣ =  (52) 

(који је функција напона напајања K(UAC)) применом једне фиксне вредности 

нагиба регресионе праве нивоа асиметрије одређене за номиналну вредност 

напона напајања торусног трансформатора K(UAC)≈K(Un). Тада ће за једну исту 

вредност нивоа асиметрије Σ2k, добијену при различитим вредностима напона 

напајања, систематска грешка приликом одређивања једносмерне компоненте 

струје кроз побудни намотај износити 



3. ПРЕДЛОГ УНАПРЕЂЕЊА ДЕТЕКЦИЈЕ И МЕРЕЊА НИВОА АСИМЕТРИЈЕ ПОБУДЕ 

НИСКОНАПОНСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА 

75 

2 2

2

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( )
100 100 100.
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U

K U K U

K U

K U
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I

 
  
 

Σ − Σ− ⋅ ⋅ ⋅
Σ

−= = =  (125) 

Апроксимацијом ордината експерименталне криве K(UAC) ординатама 

косинусног интерполационог полинома (122), K(UAC)≈pn(arccos(UAC/UAcmax)), 

систематска грешка (125) постаје 

 
( )maxarccos( )

( )
100.1

n
DC

AC

AC AC
I

U
U U

K
p

RG
 

=   
 

⋅−  (126) 

На основу израза (125) и (126) може се за сваку експериментално одређену 

вредност нивоа асиметрије побуде торусног трансформатора Σ2k оценити 

потискивање систематске грешке применом интерполационог полинома (122). У 

табели 3.11 су уз вредности нагиба регресионих правих које се односе на 

контролне тачке наведене у табели 3.8, упоредно дате и вредности релативне 

грешке које се постижу приликом одређивања једносмерне компоненте струје у 

побудном намотају трансформатора применом апроксимације нагиба фиксном 

вредношћу K(Un)=0.4011 и применом интерполационог полинома.  

 
Табела 3.11: Вредности релативних грешака приликом одређивања једносмерне 
компоненте побудне струје торусног трансформатора апроксимацијом нагиба 
регресионе праве константном вредношћу и интерполационим полиномом 

 
контролне 
тачке за 

нагиб K 
одређен 

релативна грешка 
[ ]%

DCIRG   
нагиб K 
одређен 

релативна грешка 
[ ]%

DCIRG  
релативна грешка 

[ ]( ) %
ACK URG  

UAC [V] експериментално према изразу 
(125) 

интерполацион

им 
према изразу 

(126) 
према изразу 

(127) 
85 0.2365 -41.03 0.2342 0.97 -0.96 

95 0.3277 -18.29 0.3150 4.02 -3.87 

105 0.4811 19.97 0.4715 2.05 -2.01 

110 0.5511 37.41 0.5350 3.01 -2.92 

  

Ради потпуне оцене квалитета апроксимације експерименталне 

карактеристике нагиба регресионих правих интерполационим полиномом, у 

последњој колони табеле 3.11 дате су релативне грешке које се постижу 

апроксимацијом експериментално добијених вредности у контролним тачкама 

вредностима израчунатим применом интерполационог полинома (122) према 

изразу  

 ( )max
( )

arccos( )
100.

( )
1n

AC

AC AC

AC
K U

U U

U

p
K

RG
 

=   
 

⋅−  (127) 
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3.3.3 Дискусија интерполационог поступка и закључак о 
оптимизацији броја интерполационих чворова 

 

На основу експерименталних резултата представљених у табели 3.11 

евидентно је да већ при ефективном вредностима напона напајања Un±5%, 

систематска грешка при одређивања једносмерне компоненте побудне струје 

трансформатора која настаје услед апроксимације нагиба регресионе праве фиксном 

вредношћу добијеном за назначени напон напајања Un=100V, достиже вредности -

18.3% за UAC=95V и 20% за UAC=105V. Применом интерполационог полинома 

(122) за одређивање нагиба регресионих правих нивоа асиметрије K(UAC), ова 

грешка се ефикасно потискује и у задатом низу контролних тачака остаје у 

границама од 1% до 4%. 

Од интереса је такође утицај и пропагација релативне грешке (127) која 

настаје приликом одређивања нагиба регресионих правих применом 

интерполационог полинома (122) на релативну грешку (126) која настаје у 

резултату добијене вредности једносмерне компоненте побудне струје. Та веза се 

непосредно добија из система једначина представљених изразима (126) и (127) у виду 

релације 

 ( )

( )1
100

AC

DC
AC

K U
I

K U

RG
RG

RG
=

+
−  (128) 

и конзистентно јој одговарају вредности у последњим двема колонама табеле 3.11. 

Ако се примена интерполационог полинома ограничи на зону прецизне 

интерполације која се односи на задати сегмент вредности напона напајања, у 

овом случају [85 , 115 ]ACU V V∈ , занимљиво је питање како ће се понашати 

интерполациони полином облика (122) добијен анулирањем ордината чворова 

изван зоне прецизне интерполације. У табели 3.12 дати су коефицијенти за 

полиноме облика (122) који су настали анулирањем ордината првих 6 чворова, 

затим првих 5, прва 4 и прва 3 чвора, а њихови графици су представљени на 

слици 3.13.  
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Табела 3.12: Вектори коефицијената непарних косинусних интерполационих полинома 
са анулираним вредностима за првих n ордината чворова  

 
нулте ординате

за низ од c 1 c 3 c 5 c 7 c9 c 11 c13 c 15 c 17 c19 c 21 c 23 c 25

прва 3 чвора 2.9502 0.8219 0.1142 0.1426 -0.1576 0.0177 0.0786 -0.0249 0.0605 -0.0296 -0.0103 0.0306 -0.0278

прва 4 чвора 2.8979 0.9411 0.0146 0.1503 -0.0679 -0.1044 0.1446 0.0131 -0.0539 0.0782 -0.0333 -0.0478 0.0337

првих 5 чворова 2.8064 1.1104 -0.0381 0.0259 0.0909 -0.1151 -0.0051 0.1512 -0.0219 -0.0872 0.0755 0.0249 -0.0516

првих 6 чворова 2.6770 1.2883 0.0246 -0.1755 0.1036 0.0815 -0.0915 -0.0130 0.1260 0.0216 -0.1132 -0.0131 0.0498

коефицијенти

 

 

 

 

 
Слика 3.13 Упоредни графици косинусних интерполационих полинома за 

апроксимацију нагиба регресионих правих нивоа асиметрије генерисани над потпуним и 
редукованим скуповима Ч2 чворова у првом квадранту  

 

Графици полинома за потпуни скуп ордината свих чворова и полинома са 

анулираним ординатам за прва три чвора указују на висок степен њихове 

међусобне конвергенције. Реализација графика полинома за по 204 вредности 

апсциса на читавом домену електричног угла 2[ ,0]θ π−∈  омогућава проверу 

одступања вредности ордината за најкритичнији интервал вреднисти апсциса 

између седмог и осмог чвора, који су коресподентни вредностима напона 
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напајања од 83.83V и 93.04V. Највиша вредност релативног одступања 

вредности полинома са анулираним ординатама прва три чвора у односу на 

вредности полинома са потпуним скупом ордината чворова износи 1.5%. 

Међутим, важно је навести да ова вредност униформно опада, тако што се 

између свака два наредна чворова њена вредност смањи 2 пута. 

Претходни резултат је веома значајан из три разлога. Најпре, омогућава 

оптимизацију броја интерполационих чворова у поступку калибрације сензора са 

13 на 10 мерних тачака, готово без икаквог нарушавања прецизности резултата у 

задатој зони.  

Други изузетно битан аспект тиче се проблематичне валидности 

екстрахованих парних хармоника побудне струје у реалном времену за прва три 

чвора чије су апсцисе коресподентне вредностима напона напајања од 7.22V, 

21.55V и 35.54V. При тако ниским вредностима напона напајања, амплитуде 

побудне струје су далеко испод вредности које се постижу у зони прецизне 

интерполације. Са друге стране, калибрација торусног трансформатора и 

примена интерполационог поступка за ефикасно потискивање систематске 

грешке једино има смисла уз адекватну хардверску подршку специјализованог 

кола за брзу екстракцију нивоа асиметрије. Калибрација сензора софтверском 

обрадом таласних облика побудне струје трансформатора према задатој мрежи 

мерних тачака је врло захтеван и скуп поступак, мада неопходан у фази 

истраживања. 

Коначно, уколико постоји потреба да се зона прецизне интерполације 

прошири на сегмент Un±20%, или чак Un-30%, Un+20%, број чворова у зони 

прецизне интерполације где хардверска реализација мерења постиже пуну 

резолуцију, може се повећати на рачун чворова чије су ординате анулиране. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ 

ПРОТОТИПА СИСТЕМА ЗА РАД У РЕАЛНОМ 

ВРЕМЕНУ 

Развој рачунарске имплементације прототипа система подразумева 

примену електромагнетног сензора асиметрије напонске побуде у виду торусног 

трансформатора чије су карактеристике испитане на начин представљен у 

поглављу 3. Кључна предност торусног трансформатора, у односу на друге 

сензоре, произилази из чињенице да хармонијски састав његове побудне струје 

испољава висок ниво осетљивости парних хармоника на једносмерну 

компоненту присутну у напону напајања. Подаци о тоусном трансформатору 

коришћеном у овом истраживањз дате су у табели 2.1, одељак 2.4. Избор 

номиналне ефективне вредности напона напајања торусног трансформатора од 

100V, уместо 230V, диктиран је перформансама лабораторијског извора 

простопериодичног напона Fluke 6100А, будући да напајање индуктивног 

пријемника са израженом асиметријом позитивног и негативног екстремума 

струје представља атипичан погонски режим за овај извор. Спрега између 

торусног трансформатора и рачунарског система реализована је аналогним 

прилагодним колом описаним у следећем одељку. 
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4.1 Аналогно коло за кондиционирање побудне струје 
торусног трансформатора у напон прилагођен АД 
конвертору 

 

Одабрани торусни трансформатор повезан је са аналогним колом за 

кондиционирање његове побудне струје, чија је електрична шема дата на слици 

4.1. 

 

 

 
Слика 4.1 Електрична шема аналогно коло за кондиционирање побудне струје торусног 

трансформатора 
 

Коло за кондиционирање има улогу да побудну струју торусног трансформатора 

(представљеног на шеми симболом 100V_AC) трансформише у напонски сигнал 

прилагођен опсегу и поларитету коришћеног аналогно – дигиталног конвертора. 

Будући да је АД конверзија реализована униполарним АД конвертором опсега 

[0-2,5V], интегрисаним унутар примењеног програмабилног логичког кола, 

кондиционо коло је морало да испуни три захтева:  

1. пресликавање нултог нивоа побудне струје на половину опсега АД 

конвертора (1,25V), 

2. пресликавање пуног опсега побудне струје на пун опсег АД 

конвертора и коначно, 

3. очување равне амплитудске и фазне спектралне карактеристике овако 

дефинисаног појачавачког кола у делу спектра од интереса (од 

једносмерне компоненте до 8·50Hz=400Hz). 
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Током пројектовања кондиционог кола, као оптимални операциони 

појачавач одабран је OP07 [37], будући да у оваквој констелацији овај појачавач 

потпуно задовољава постављени спектрални захтев. Системска предност 

предложеног решења огледа се и у чињеници да се за мерење једносмерне 

компоненте у напонској побуди нисконапонског трансформатора заобилази 

проблем употребе појачавачких компоненти високе метролшке класе, чијом би 

се применом теоретски, могло тражити решење за мерење једносмерне 

компоненте изузетно ниског нивоа, суперпониране релативно високим 

вредностима наизменичном напона.  

На слици 4.2 представљена је спектрална карактеристика кола за 

кондиционирање побудне струје трансформатора за опсег од 50Hz до 10KHz. 

Вредности амплитудске карактеристике за први, други, четврти, шести и осми 

хармоник налазе се унутар појаса чија ширина не прелази вредност од 0.001 dB, 

док су одговарајуће вредности фазне карактеристике константне. 

 

 

 
Слика 4.2 Спектрална карактеристика кола за кондиционирање побудне струје торусног 

трансформатора 
 

4.2 Синхронизационо аналогно коло за генерисање 
правоугаоне бинарне поворке сигнала који су у фази 
са напоном напајања трансформатора 

 

Генератор дигиталног синхро сигнала у фази са напонском побудом 

реализован је коришћењем Шмитовог окидног кола. Електрична шема овог кола 

дата је на слици 4.3.  
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Слика 4.3 Електрична шема синхронизационог аналогног кола  
 

Растућа ивица сигнала из овог кола представља извор основне временске 

референце за почетак периоде мерења хармонијских компоненти побудне струје 

торусног трансформатора. 

 

4.3 Избор платформе за имплементацију рачунарског 
мерно аквизиционог система за рад у реалном 
времену 

 

На основу дефинисаних потреба обраде одбирака побудне струје торусног 

трансформатора, како је изнето у пододељку 3.1.4, пред микропроцесором стоје 

доминантни захтеви у погледу обраде сигнала. Стога је природно одлучити се за 

савремену Harvard (у инжењерској пракси чешће називаној DSP) архитектуру. 

Да би се добило на општости и да би се могла спровести прецизнија 

компарација предложеног решења са евентуалним решењима у другим 

технологијама, одабрана је FPGA технологија. Разлог за то је флексибилност ове 

технологије у погледу променљивости процесорске архитектуре и могућности 

варирања саставних процесорских компоненти и периферија. Поред тога, 

савремени алати за синтезу и симулацију кола у FPGA технологији дају прецизан 

увид у утрошак дигиталних ресурса при имплементацији система, што је 

употребљено као прва егзактна метрика у његовој анализи. Друга егзактна 

метрика подразумева брзину рада система, односно време потребно да се 

прикупљени одбирци побудне струје обраде и да се срачуна ниво асиметрије 

анализиране побудне струје. 
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На основу изнетих захтева, анализирана су кола водећих произвођача 

FPGA технологија на тржишту, а то су Xilinx и Intel-FPGA. У понуди првог 

произвођача програмабилних кола, за ову врсту имплементације издваја се као 

најпогоднија фамилија Artix-7. Она се одликује интегрисаним АД конвертором, 

могућношћу интеграције микропроцесора са потребним периферијама и 

количином распложивих ресурса која у извесној мери превазилази потребе 

анализираног система. Детаљи ове програмабилне логичке фамилије [38] дати су 

у табели 4.1. 

 
Табела 4.1: Расположиви ресурси Xilinx Artix-7 логичке фамилије интегрисаних кола 

 

 
 

Као тржишно расположиво решење интегрисано на штампану плочицу, 

издваја се ТЕ0725 [39] са интегрсаним колом XC7А35T чија малопродајна ценом 

износи 75$. 

За процесорско језгро у овој технологији на располоагању је MicroBlaze, 32 

битна RISC Harvard архитектура, дакле решење вредно пажње за предложени 

пројекат. На основу комерцијалних података произвођача, неопходна количину 

дигиталних ресурса потребних при алокацији минималне конфигурације 

MicroBlaze процесора у Artix-7 фамилији интегрисаних кола запрема око хиљаду 

логичких ћелија [40]. Ова информација свакако нема пресудни утицај на крајњу 

одлуку о изабраном произвођачу и конкретном логичком колу, али даје груб 

увид у ниво сложености процесорске структуре.  

У понуди произвођача Intel-FPGA кола, као најпогоднија за примену 

издваја се фамилија MAX10. Уз интегрисани АД конвертор, омогућава алокацију 

процесорског језгра које је сличних перформанси као претходно референцирано 

Xilinx- ово MicroBlaze језгро, са релативно нижим нивоом комплексности и 
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релативно ниском ценом. Актуелно Intel-ово језгро носи назив NIOS2, такође је 

32 битне RISC Harvard архитектуре и на основу базичних комерцијалних 

података произвођача, при имплементацији елементарног језгра у MAX10 

фамилији логичких кола, запрема око осамсто логичких елемената [41]. У табели 

4.2 [42] дати су подаци за основна интегрисана кола MAX10 фамилије и њихове 

ресурсе.  

 
Табела 4.2: Расположиви ресурси Intel MAX10 логичке фамилије интегрисаних кола 

 

 
 

Као основни градивни елементи код првог произвођача наводе се логичке 

ћелије (Logic Cells), док су код другог то логички елементи (Logic Elements). У 

основи реч је о сличним ресурсима који обухватају типично 4-улазне Lookup 

табеле као комбинационе елементе и D флип флопове као меморијске елементе. 

Изглед Intel-FPGA MAX10 Logic Element-а [43] илустрован је на слици 4.4. 

 

 

 
Слика 4.4 Блок дијаграм основног логичког елемента MAX10 фамилије 

програмабилних логичких кола 
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Међу расположивим тржишно доступним решењима интегрисаним на 

штампану плочицу, издваја се MAX1000 - IoT Maker Board [44] са интегрсаним 

колом 10M08SAU169C8G и малопродајном ценом од 22€. Ово представља 

најповољнију тржишну понуду FPGA интегрисаног развојног окружења које 

садржи АД конвертор и довољно логичких ресурса – 8000 логичких елемената за 

имплементацију NIOS2 процесора са периферијама.  

Када се на основу наведених чињеница, а то су економичнија микро-

процесорска имплементација у погледу утрошка ресурса и набавне цене, донесе 

одлука, она ставља у први план Intel-FPGA MAX10 решење за развој наменске 

процесорске архитектуре жељеног система.  

 

4.4 Анализа захтева у погледу реалног времена за 
аквизицију и обраду мерних података 

 

С обзиром да је ниво асиметрије побудне струје торусног трансформатора 

величина која је по својој дефиницији детерминисана периодом напона напајања, 

основни временски оквир аквизиције за вредност мрежне учестаности 50Hz 

износи 20ms. Без обзира да ли се ради о мерењу или регулацији, аквизиција је 

прецизно дефинисана и мора се обавити у наведеном оквиру.  

За разлику од аквизиције, проблем обраде мерених сигнала обухвата два 

аспекта: 

 

1. Мерно-дијагностички 

Уколико је неопходно праћење нивоа асиметрије за стриктно 

дијагностичке намене, битно је архивирати-логовати вредности нивоа 

асиметерије за сваку периоду мрежног напона. Наравно, у овом 

сценарију питање кашњења, односно pipelining-а између аквизиције и 

обраде није од значаја. Битан је критеријум да ниво кашњења, односно 

дубина pipelining-а, буде дефинисана и непроменљива. Тиме се избегава 

проблем евентуалног гомилања података који не могу да се обраде што 

за последицу има губитак мерних информација. 
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2. Регулационо-компензациони 

Уколико је на основу информације о измереном нивоу асиметрије 

потребно реализовати компензацију измереног нивоа, тада је неопходно 

брзину реакције свести на минималну могућу меру, односно након 

завршетка периоде обраду завршити најкасније током идуће периоде 

мерења. Решења представљена у [8] своде ово време на интервал od 4T. 

 

4.5 Микропроцесорска NIOS2 архитектура за 
имплементацију мерно аквизициног система са 
анализом утрошка дигиталних ресурса 

 

NIOS2 микропроцесорско језгро представља конфигурабилно “soft core IP” 

језгро. За разлику од готових процесорских језгара у ASIC технологији, велика 

предност овог решења огледа се управо у наведеној конфигурабилности, 

односно могућности да корисник варира унутрашње и периферне блокове 

повезане на процесорску магистралу (Avalon Bus). Одредница “soft core” 

најједноставније се може превести као RTL опис наведеног микропроцесорског 

система, док одредница “IP” (Intellectual Property) опредељује чињеницу да је 

дато решење интелектуална својина произвођача ове технологије, што је у 

конкретном случају Intel. Подразумевано право коришћења наведеног 

микропроцесора стиче се лиценцирањем алата за њихово креирање, подешвање, 

синтезу, програмирање и симулацију. Детаљна упутства о архитектури и 

коришћењу овог процесора расположива су у произвођачкој литератури [45]. 

Следе детаљи потребни за разумевање NIOS2 процесорске имплементације 

реализоване у оквиру дисертације. 

• 32-битни инструкцијски сет, ширина магистрале података, адресни 

простор; 

• 32 регистра опште намене; 

• 32 извора прекида;  

• Екстерни контролер прекида; 

• Широка лепеза расположивих процесорских периферија; 

• Стандардни Avalon bus 
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• Хардверски подржан debug модул који омогућује контролу 

извршавања програма у оквиру Intel-овог NIOS2 развојног 

окружења 

• Софтверско развојно окружење базирано на GNU C/C++ алатима и 

наменским NIOS2 алатима под Eclipse интегрисаним развојним 

окружењем 

• Језгро расположиво у три верзије 

o NIOS2/f: језгро оптимизовано по брзини са 6 нивоа pipeline-a, 
инструкцијским кешом, кешом података и динамичком 
предикцијом гранања. 

o NIOS2/s: стандардно језгро са 5 нивоа pipeline-a, 
инструкцијским кешом и статичком предикцијом гранања. 

o NIOS2/е: економично језгро оптимизовано по величини, 
односно количини заузетих дигиталних ресурса, без pipeline-a 
и кеша. 

 
У складу са наведеним детаљима приступило се имплементацији NIOS2 

архитектуре потребне за извршавање постављеног мерно аквизиционог задатка. 

За реализацију адекватне временске референце која диктира тренутке 

одмеравања АД конвертора алоциран је тајмерски блок као извор периодичних 

прекида. У Qsys алату за креирање и конфигурисање микропроцесорске 

архитектуре постављени су и повезани њени саставни делови. На слици 4.5 

представљене су везе елемена микропроцесорске архитектуре, док је блок шема 

архитектуре представљена на слици 4.6. На слици 4.7 дата је поставка 

меморијске организације система. 
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Слика 4.5 Интерна структура веза пројектоване NIOS2 архитектуре 

 

Преглед ознака на слици 4.5: 

• Nios2_gen2: инстанца микропроцесорског језгра типа Nios2/f 

• Clk_50: инстанца извора основног радног такта микропроцесора од 

50MHz 

• Clk_adc_10: инстанца извора основног радног такта АД конвертора 

од 10MHz 

• Altpll_adc:  инстанца фазно закључане петље PLL (phase locked loop) 

која у овој констелацији има улогу смањења улазног џитера 

екстерног извора такта АД конвертора по препоруци произвођача. 

• Modular_adc_0: инстанца АД конвертора 

• Timer:  инстанца тајмера у улози генератора секвенце 

еквидистантних прекида процесору, односно захтева за АД 

одмеравање 

• Onchip_memory2: инстанца интерне програмске и меморије 

података 

• Jtag_uart: инстанца серијског UART комуникационог блока 
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Слика 4.6 Блок шема пројектоване NIOS2 микропроцесорске архитектуре 

 

 

 
Слика 4.7 Меморијска мапа пројектоване NIOS2 архитектуре 

 

Овако формиран микропроцесорски систем синтетисан је у Quartus 

окружењу. Као платформа на којој је урађена синтеза коришћен је DECA 

Development Kit (DECA User Manual Terasic Inc 2017, [46]. Разлог за прелазак на 

ову платформу, која је далеко већег логичког капацитета од оптималне 

платформе анализиране у одељку 4.3, била је њена доступност. Наиме, на 

катедри за рачунарску технику ова платформа је већ била расположива и 

постојала су значајна претходна позитивна искуства у раду са њом. Будући да се 

ради о интегрисаном колу исте фамилије MAX10 и истог произвођача Intel 

FPGA, општост добијених резултата овим није умањена. Са друге стране, развој 

прототипа није оптерећен критичним комерцијалним критеријумима, који би 

свакако у први план ставили претходно предложену MAX1000 развојну плочицу, 

која по цени и перформансама конкурише микропроцесорским развојним 

плочицама. У табели 4.3 дати су резултати синтезе са детаљним прегедом 

утрошених дигиталних ресурса. 
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Табела 4.3: Преглед утрошка ресурса при ситнтези пројектованог NIOS2 наменског 
прототипа за рад у реалном времену 

 
Fitter Status: Successful  Total registers: 2305 

Quartus Prime Version: 15.1.0 Build 185 10  Total pins: 28/360 (7% ) 

Revision Name: DCbias_nios2  Total virtual pins: 0 

Top-level Entity Name: DCbias_nios2  Total memory bits: 1.089.792/1.677.312 (65%) 

Family: MAX 10  
Embedded Multiplier 
 elements: 

12/288 (4% ) 

Device: 10M50DAF484C6GES  Total PLLs 1/4 (25%) 

Total logic elements: 3.855/49.760 (8%)  UFM blocks   0/1 (0%) 

Total combinational 
 functions: 

3.357/49.760 (7%)  ADC blocks 1/2 (50%) 

Dedicated logic registers: 2.305/49.760 (5%)    

 
Утрошак ресурса логичких елемената, који су основни градивни елемент 

ове технологије, износи 3855 јединица. 

 

4.6 Брзина обраде мерних података на NIOS2 платформи  
 

Основна реализација програмске подршке пројектованог система 

подразумева две фазе. Прва је фаза аквизиције у којој се по диктату прекида 

генерисаних тајмером активира АД конверзија, преузима одбирак и смешта у 

меморију. Друга фаза подразумева обраду меморисане секвенце одбирака и 

срачунавање парних амплитудских и фазних хармонијских компонената уз 

слање резултата ка персоналном рачунару у улози логера. 

почетак

растућа ивица 

напонског сигнала

аквизиција одмерака 

струје магнећења

да

обрада меморисане 

секвенце одмерака

 

 
Слика 4.8 Основни блок дијаграм алгоритма програмске подршке прототипа система 
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пристигла нова 

периода одмерака

интеграција синусне 

компоненте i-тог хармоника

интеграција косинусне 

компоненте i-тог хармоника

i={1,2,4,6,8}

Срачунавање амплитуде и 

фазе i-тог хармоника

Cordic функцијом

next  i

Срачунавање нивоа 

напонске асиметрије

да

 

 
Слика 4.9 Детаљи алгоритма обраде меморисаних одбирака побудне струје торусног 

трансформатора 
 

Друга фаза по дужини трајања предствља критични интервал. Због тога је 

коришћена косимулација њене програмске реализације у Mentor Graphics Questa 

симулационом окружењу. Илустрација тока извршавања програмске подршке 

дата је на слици 4.10 

 

 
Слика 4.10 Симулациона илустрација процесорске активности током обраде целокупне 

меморисане пероиде одбирака 
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Симулација је показала да је време потребно за извршење рутине обраде 

мерних резултата 27.005ms. С обзиром да је реч о наменској програмској 

подршци која извршава искључиво овај задатак, може се изнети став да је 

критеријум реалног времена задовољен за потребе мерно-дијагностичких 

примена система, јер је обезбеђено да кашњење неће прећи 40ms, односно две 

периоде мрежног напона. Када се на то дода кашњење које ће се инхерентно 

јавити на страни персоналног рачунара као система за логовање резултата, 

закључак је да ово кашњење неће угрозити интегритет система. 

Са друге стране, ако је реч о регулационо-компензационом сценарију 

употребе оваквог система, питање да ли је кашњење од једне и по периоде 

прихватљиво постаје дискутабилно. Не улазећи у дубљу анализу овог проблема, 

који свакако превазилази оквир дисертације, свакако се поставља питање 

могућности убрзања извршавања обраде сигнала на оваквој FPGA платформи.  

 

4.7 Предлог убрзања обраде података реализацијом 
наменских дигиталних RTL блокова са анализом 
утрошка дигиталних ресурса 

 

Будући да је у претходном одељку анализирана брзина обраде мерних 

података на микропроцесорској NIOS2 платформи, отворено је питање брзине 

обраде. На основу велике флексибилности NIOS2 архитектуре и пратеће 

дизајнерске подршке коју нуди Intel-FPGA технологија, могуће је произвољну 

количину обраде пребацити директно у RTL блокове. Гранично решење у том 

смислу представља решење које се састоји искључиво од RTL блокова са 

превасходним циљем извршавање дефинисаних задатака аквизиције и обраде 

мерних података. Ово је нарочито погодно када не постоје велики захтеви 

проширивости и флексибилности када процесорска решења боље одговарају у 

односу на наменска дигитална решења. 

 Архитектура стриктно дигиталног RTL система дата је детаљним блок 

дијаграмом на слици 4.11. 
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Слика 4.11 Блок дијаграм наменског дигиталног RTL система  

за рад у реалном времену 
 

 Блок са ознаком top_instance прихвата на свом улазу iDISCRETE 

синхронизациони сигнал V_Synchronized_pulse са излаза синхронизационог кола 

представљеног у одељку 4.2 и приказаног на слици 4.3. Растуће ивице овог 

сигнала одговарају растућим проласцима кроз нулу сигнала напона напајања 

трансформатора, што у даљој обради омогућава једноставно праћење фазних 

информација о свим релевантним хармонијским компонентама. Синхроно са 

детекцијом напонске растуће ивице, блок периодично захтева одбирке са 

интегрисаног дванаестобитног АД конвертора (блок са ознаком adc_instance), 

преузима их и у множач-акумулатор блоковима (задуженим за акумулацију 

синусних, односно косинусних хармонијских компоненти) формира тражене 

резултате према дефиниционом изразу 124.  

 ,
1 1

( ) cos( ) ( ) sin( ) .k kf k d f k dA B
π π

π π
θ θ θ θ θ θ

π π− −

= =∫ ∫  (129) 

Након завршетка акумулације синусне, односно косинусне компоненте к-тог 

хармоника, обе компоненте се прослеђују cordic блоку (cordic _inst блок на слици 

4.12) који срачунава амплитуду и фазни став хармоника на основу cordic 

алгоритма [47,48]. Детаљи имплементације top_instance блока виде се на слици 

4.12. 

Информација о амплитуди и фази сваког хармоника уписује се у 

меморијски блок под именом mem_inst са слике 4.11, одакле га на захтев 

корисника преузима UART, имплементиран унутар блокова uart_sm_inst и 

uarteasy_inst (блок дијаграм на слици 4.11). 
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Слика 4.12 Блок дијаграм top_instance RTL блока који реализује 
синхронизацију, множење са акумулацијом, Cordic и испис резултата 

 

Резултати имплементације дизајна у расположиве ресурсе интегрисаног 

кола приказани су у табели 4.4. 

 

Табела 4.4: Подаци имплементације дизајна у расположиве ресурсе интегрисаног 
FPGA кола 10M50DAF484C6GES  

 
Fitter Status: Successful  Total registers: 619 

Quartus Prime Version: 15.1.0 Build 185 10  Total pins: 26/360 (7%) 

Revision Name: DCbias  Total virtual pins: 0 

Top-level Entity Name: DCbias  Total memory bits: 29.444/1.677.312 (2%) 

Family: MAX 10  
Embedded Multiplier 
 elements: 

12/288 (4%) 

Device: 10M50DAF484C6GES  Total PLLs 1/4 (25%) 

Total logic elements: 1.480/49.760 (3%)  UFM blocks   0/1 (0%) 

Total combinational 
 functions: 

1.229/49.760 (2%)  ADC blocks 1/2 (50%) 

Dedicated logic registers: 619/49.760 (1%)    

 

За разлику од микропроцесорске имплементације, у директној RTL 

имплементацији утрошак основних градивних елемената ове технологије, 

логичких елемената износи 1480 јединица, што представља уштеду од 60%. 

 

4.8 Детаљи анализе директне RTL имплементације 
система са посебним освртом на брзину обраде 
мерних података 

 

Имплементација је заснована на сигналу такта фреквенције 50MHz, што 

даје значајну маргину временских ресурса система у смислу фреквенције 
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одмеравања вредности са АД конвертора (20ms/491=40,73us). Број одбирака је 

одабран на основу упоредне анализе прецизности приликом израчунавања 

амплитуда и фаза хармоника побудне струје трансформатора целобројном 

аритметиком за различите бројеве одбирака по периоди, у односу на прецизност 

постигнуту израчунавањем у помичном зарезу за референтни број од 2000 

одбирака по периоди. Резултати су представљени у табелама 4.5 и 4.6. Анализа је 

извршена у фази истраживања када још није била донета одлука да ли ће се 

прототип реализовати применом FPGA или неке микропроцесорске платформе. 

Стога је, са аспекта евентуалних меморијских оптимизација приликом 

микропроцесорске реализације, разматран концепт израчунавања вредности 

хармоника применом циркуларне конволуције [49]. Из тог разлога су за анализу 

коришћени бројеви одбирака који се подударају са вредностима простих бројева 

(prime numbers) из опсега од 100 до 2000, како је наведено у табелема 4.5 и 4.6. 

 
Табела 4.5: Одступања вредности амплитуда добијених применом целобројне 

аритметике за различите бројеве одбирака у односу на вредност амплитуде добијене за 
2000 одбирака  

 
Ред 

хармоника 
Релативна амплитудска одступања за p одбирака [%] 

p=107 p=227 p=491 p=1019 p=1523 p=1979 
1st -5.64 -0.193 -0.001 -0.116 -0.051 -0.038 

2nd 0.19 -0.015 0.044 -0.106 -0.171 -0.103 

4th -2.77 0.445 0.110 -0.072 0.010 0.051 

6th -0.81 0.729 0.008 -0.084 0.054 0.233 

8th -7.75 -1.810 0.444 -0.158 0.473 0.408 

 

Табела 4.6: Одступања вредности фазних углова добијених применом целобројне 
аритметике за различите бројеве одбирака у односу на вредност фазног угла добијене за 

2000 одбирака  
 

Ред 
хармоника 

Апсолутна фазна одступања за p одбирака [°] 
p=107 p=227 p=491 p=1019 p=1523 p=1979 

1st 0.18 0.31 0.32 0.31 0.31 0.31 

2nd 0.61 0.70 0.59 0.50 0.52 0.54 

4th 1.07 1.12 1.11 1.01 1.15 1.14 

6th 1.71 1.06 1.41 1.59 1.66 1.64 

8th 2.00 1.68 1.86 2.29 2.17 2.25 

 

Упоредни преглед података из табела 4.5 и 4.6 указује да се повећаним 

бројем одбирака не постиже значајнија прецизност у односу на постигнуту за 
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491 одбирак по периоди. Штавише, постигнуте прецизности су приближно 

константне и због тога је као основа за хармонијску анализу задржан број од 491 

одбирка по периоди, мада је могао бити усвојен и број од 512 одбирака по 

периоди. 

Процес преузимање одбирака побудне струје трансформатора са АД 

конвертора током једне периоде приказан је фрагментом симулационог 

окружења на слици 4.13. Уочљив је карактеристични облик асиметричног 

сигнала побудне струје. Такође, на слици се види и дигитални сигнал 

iDISCRETE фазно синхронизован са напоном напајања трансформатора. 

 

 
 

Слика 4.13 Симулациона илустрација поворке вредности синхронизационих одбирака 
iDISCRETE и одбирака са АД конвертора iSAMPLE 

 

 Временски ток израчунавања синусних и косинусних компонената 

основног, другог, четвртог, шестог и осмог хармоника сигнала побудне струје, 

као и израчунавања одговарајућих амплитуда и фазних ставова у cordic блоку, 

приказани су на слици 4.14. Комплетна обрада меморисаних одбирака побудне 

струје, укључујући и завршно позивање cordic блока, завршава се за 50,2us. Ако 

се у обзир узме чињеница да је перода одмеравања аналогнодигиталног 

ковертора 40,73us, произилази да се потпуна обрада свих одбирака једне периоде 

побудне струје трансформатора завршава за мање од две периоде одмеравања. 

Резултати генерисани cordic блоком смештају се редом у излазну меморију 

система, одакле их периодично ишчитава и прослеђује у рачунар UART блок. 
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Слика 4.14 Симулациона анализа са фокусом на брзину Cordic блока 

 

У току развоја пројекта коришћен је SignalTap II Logic Analyzer алат 

интегрисан у Quartus окружењу. Фрагмент његове употребе у циљу верификације 

фазних односа улазног синхронизационог сигнала V_Synchronized_pulse (са кола 

за синхронизацију на слици 4.3, одељак 4.2) и одбирака побудне струје 

трансформатора приказан је на слици 4.15. 

 

 
 

Слика 4.15 Фрагмент употребе SignalTap II Logic Analyzer алата над системом који ради 
у реалном времену на DECA плочици 

 

Осцилоскопски снимци побудне струје трансформатора мерене струјном сондом 

осцилоскопа (ch4-зелени сигнал) са одговарајућим кондиционираним напонским 

сигналом на улазу у АД конвертор (ch1 – жути сигнал) и синхронизационог 

сигнала V_Synchronized_pulse који је у фази са напоном напајања (ch2 – плави 

сигнал), дати су на слици 4.16. 
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Слика 4.16 Осцилоскопски синимак сигнала са прототипа система,  
жути сигнал – струја магнећења, зелени – напон на улазу у АД конвертор, плави – 

дигитализован напонски синхро сигнал 
  

Имплементација представљеног система спроведена је у 4 развојне фазе 

које су обухватале:  

1. формирање симулационог Verilog модела који реализује срачунавање 

тражених пет хармонјских комоненти (Андреј Лојдл – дипломски рад [50]);  

2. верификацију симулационог Verilog модела са резултаима добијеним у 

програмском пакету Mathematica (у оба случаја коришћени су одмерци 

сигнала струје магнећња улоговани осцилоскопом у лабораторији); 

3. формирање имплементационог (синтетизибилног) Verilog модела 

уређаја и његова провера у реалном окружењу, на експерименталној 

DECA плочици и 

4. испитивања модела на експерименталној плочици. 

 

На слици 4.17 дата је фотографија модела уређаја на експерименталној 

DECA плочици са припадајућом испитном опремом. Током испитивања модела 

уочена је неконзистентност појаве једносмерне компоненте у побудној струји 

торусног трансформатора. Из тог разлога је извршена провера ваљаности 

имплементираног дизајна логовањем одбирака једне периоде побудне струје 

дирекно са АД конвертора, тако да су таквим низовима података паралелно на 

симулатору побуђивани синтетизибилни модел, као и симулациони Verilog 

модел. У току ове провере потврђена је бит-егзактна подударност резултата које 
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генеришу оба модела. Након провере над више оваквих реалних поворки 

одбирака, дошло се до закључка да узрок неконзистентности у појави 

једносмерне компоненте долази из електричне мреже из које се напаја 

лабораторија. Другим речима, претпостављено је да мрежни напон лабораторије 

у себи садржи једносмерну компоненту која значајно варира на дневном нивоу, 

односно да током реализације експеримента мења своју вредност и поларитет.  

 

 
 

Слика 4.17 Прототип система за рад у реалном времену за детекцију и мерење 
нивоа асиметрије побуде нисконапонског трансформатора 

 

Стога је одлучено да се калибрација предложеног сензора (торусног 

трансформатора) спроведе у Дирекцији за мере и драгоцене метале 

Министарства привреде Републике Србије у Београду на референтном 

напонском калибратору националног нивоа FLUKE 6100A, према поступку 

описаном у пододељку 3.3.1.  

Примена лабораторијског извора FLUKE 6100A у потпуности је оправдала 

очекивања у погледу валидације интерполационог поступка нагиба регресионих 

правих нивоа асиметрије побуде торусног трансформатора, са аспекта прецизне 

референце напона напајања, о чему је детаљни извештај са подацима о 

постигнутој прецизности представљен у пододељку 3.3.2. Међутим, током 

калибрације сензора асиметрије (торусног трансформатора) на референтном 
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напонском калибратору FLUKE 6100A, потврђено је присуство једносмерне 

компоненте у наизменичном напону која се кретала у распону од 3,50mV за 

ефективну вредност наизменичног напона од 85V до 4,44mV за ефективну 

вредност наизменичног напона од 115V (пододељак 2.4.1). Ова варијација 

једносмерне компоненте напона у зависности од задате вредности 

простопериодичног напона на излазу напонског калибратора, била је разлог да се 

у имплементацији експерименталног система фокус премести са калибрације на 

функционалну верификацију са захтевом на бит егзактном слагању резултате 

при истоветној побуди симулационог модела са синтетизибилним дизајном. 

Након успешно верификоване истоветности резултата, процес развоја прототипа 

је закључен. 

Као основни правац даљег усавршавања прототипа уређаја свакако остаје 

решавање проблема калибрације, што се у пракси своди на отварање новог 

пројекта са фокусом на проблем ангажовања наизменичног напонског извора у 

коме је једносмерна компонента једнака нули, односно може бити прецизно 

контролисана. 

 



5. НУМЕРИЧКИ РЕЗУЛТАТИ 

101 

5. НУМЕРИЧКИ РЕЗУЛТАТИ 

Прецизност мерног уређаја за детекцију нивоа асиметрије побуде торусног 

трансформатора тестирана је за седам ефективних вредности напона 

напајања:83.83V, 85V, 95V, 100V, 105V, 110V и 115V. Нивои асиметрије побудне 

струје трансформатора генерисани су упоредно директним мерењем применом 

прототипа кола за демодулацију хармоника и ДФТ анализом таласних облика 

побудне струје снимљених осцилоскопом, тако што је за сваку од ефективних 

вредности напона напајања кроз компензациони намотај генерисан низ следећих 

вредности једносмерне струје: 0.00mA, 8.26mA, 20.00mA, 24.55mA, 30.00mA, 

40.17mA, 50.00mA, 54.69mA, 60.00mA, 67.73mA, 78.91mA, 87.95mA, 90.00mA, 

94.58mA, 98.64mA i 100.00mA (исти низ као у табели 2.3, односно на слици 3.11 

на којој је графички прилазана мрежа мерних тачака). 

Следе табеларно систематизовани подаци за свих седам серија података у 

којима су упоредно дате вредности добијене мерењима са прототипа система 

које су израчунате целобројном аритметиком и вредности добијение 

софтверском ДФТ анализом осцилоскопских снимака. Целобројна аритметика је 

реализована над векторима који су садржали 491 одбирак по периоди, док је 

софтверска ДФТ анализа спроведена над векторима који су садржали 2000 

одбирака по периоди. 
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Табела 5.1а садржи упоредне вредности амплитуда основног и прва четири 

парна хармоника побудне струје торусног трансформатора добијене са 

прототипа уређаја и софтверском ДФТ анализом. Вредност напона напајања од 

83.83V представља калибрациону тачку најближу доњој граници прецизне 

интерполације од 85V.  

 
Табела 5.1а: Упоредне вредности првог, другог, четвртог, шестог и осмог хармоника за 

ефективну вредност напона напајања 83.83V  

DC струја кроз
комп. намотај

[mA] C1 C2 C4 C6 C8 C1 C2 C4 C6 C8

0.00 5.02112 0.31632 0.12560 0.05489 0.02047 5.02048 0.31717 0.12531 0.05619 0.01726

8.26 5.00624 0.23445 0.08466 0.04280 0.01861 5.00529 0.22729 0.08400 0.04225 0.01906

20.00 4.98298 0.06140 0.03070 0.01768 0.00837 4.98348 0.06166 0.03054 0.01872 0.00876

24.55 5.00437 0.01023 0.00837 0.00093 0.00465 4.99935 0.01174 0.00911 0.00123 0.00629

30.00 4.99786 0.05396 0.02140 0.00744 0.00558 4.99660 0.05423 0.02097 0.00675 0.00833

40.17 5.02391 0.23817 0.08094 0.03721 0.01302 5.02421 0.23878 0.08121 0.03657 0.01399

50.00 5.03880 0.31725 0.11536 0.04001 0.01396 5.03858 0.31568 0.11576 0.04124 0.01633

54.69 5.05275 0.36656 0.12932 0.04280 0.01768 5.04936 0.36681 0.12850 0.04222 0.01922

60.00 5.07415 0.44936 0.16746 0.05582 0.02326 5.07463 0.44823 0.16703 0.05677 0.02403

67.73 5.09276 0.57496 0.20840 0.07722 0.03628 5.09531 0.57353 0.21045 0.07742 0.03645

78.91 5.17091 0.74894 0.28562 0.10792 0.05117 5.17272 0.74722 0.28675 0.10851 0.04947

87.95 5.23882 0.86895 0.34237 0.13211 0.06606 5.23934 0.86657 0.34214 0.13377 0.06428

90.00 5.28255 0.93780 0.38145 0.14793 0.07071 5.27926 0.93000 0.38035 0.14768 0.07101

94.58 5.30953 1.00013 0.39726 0.17305 0.08187 5.30891 0.99895 0.39874 0.17369 0.08039

98.64 5.33093 1.02618 0.42424 0.16374 0.08745 5.33133 1.02439 0.42317 0.16229 0.08644

100.00 5.36628 1.07828 0.44099 0.18700 0.09862 5.36325 1.07080 0.44190 0.18597 0.09840

измерени хармоници побудне струје [mA]
хармоници израчунати ДФТ анализом таласних облика 

побудне струје снимљених осцилоскопом  [mA]

 

 
Табела 5.1б садржи преглед релативног одступања вредности основног и 

прва четири парна хармоника побудне струје добијена мерењем са прототипа 

уређаја у односу на одговарајуће вредности добијене софтверском ДФТ 

анализом, као и релативна одступања одговарајућих нивоа асиметрије.  

 
Табела 5.1б: Упоредне вредности релативног одступања првог, другог, четвртог, шестог 
и осмог хармоника и нивоа асиметрије за ефективну вредност напона напајања 83.83V 

DC струја кроз релативно 

комп. намотај измерена вр. израчуната вр. одступање

[mA] за C1 за C2 за C4 за C6 за C8  [mA]  [mA]  [%]

0.00 0.01 -0.27 0.23 -2.30 18.58 -0.51592 -0.51728 0.26

8.26 0.02 3.15 0.78 1.30 -2.40 -0.37261 -0.38051 2.12

20.00 -0.01 -0.42 0.51 -5.59 -4.46 -0.11969 -0.11815 -1.28

24.55 0.10 -12.82 -8.08 -24.66 -26.08 0.02838 0.02419 -14.75

30.00 0.03 -0.50 2.04 10.25 -32.99 0.09028 0.08838 -2.11

40.17 -0.01 -0.26 -0.33 1.77 -6.87 0.37054 0.36935 -0.32

50.00 0.00 0.50 -0.34 -2.99 -14.54 0.48901 0.48658 -0.50

54.69 0.07 -0.07 0.64 1.37 -8.05 0.55675 0.55635 -0.07

60.00 -0.01 0.25 0.26 -1.67 -3.21 0.69606 0.69590 -0.02

67.73 -0.05 0.25 -0.98 -0.25 -0.47 0.89785 0.89686 -0.11

78.91 -0.04 0.23 -0.40 -0.54 3.43 1.19195 1.19364 0.14

87.95 -0.01 0.27 0.07 -1.24 2.77 1.40676 1.40949 0.19

90.00 0.06 0.84 0.29 0.17 -0.43 1.52904 1.53788 0.58

94.58 0.01 0.12 -0.37 -0.37 1.84 1.65177 1.65231 0.03

98.64 -0.01 0.18 0.25 0.90 1.18 1.69627 1.70162 0.32

100.00 0.06 0.70 -0.21 0.56 0.23 1.79706 1.80489 0.44

релативно одступање[%]:                                                                   

(измерена вр.-израчуната вр.)·100/израчуната вр.

ниво асиметрије
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Табела 5.2а садржи упоредне вредности амплитуда основног и прва четири 

парна хармоника побудне струје торусног трансформатора добијене са 

прототипа уређаја и софтверском ДФТ анализом. Вредност напона напајања од 

85V представља контролну тачку на доњој граници прецизне интерполације:  

Un-15%.  

 
Табела 5.2а: Упоредне вредности првог, другог, четвртог, шестог и осмог хармоника за 

ефективну вредност напона напајања 85V  

DC струја кроз
комп. намотај

[mA] C1 C2 C4 C6 C8 C1 C2 C4 C6 C8

0.00 5.12997 0.39168 0.14979 0.06606 0.02419 5.13195 0.38857 0.14828 0.06749 0.02243

8.26 5.11044 0.25771 0.10885 0.03721 0.01954 5.11062 0.25664 0.10908 0.03777 0.01750

20.00 5.08345 0.10048 0.04187 0.02512 0.01582 5.08685 0.10105 0.04234 0.02502 0.01637

24.55 5.08159 0.05861 0.02791 0.00744 0.02326 5.08228 0.05886 0.02903 0.00572 0.01157

30.00 5.08997 0.00465 0.00837 0.00930 0.00651 5.09093 0.00417 0.00731 0.01062 0.00563

40.17 5.09462 0.18142 0.06512 0.02605 0.00837 5.09433 0.18144 0.06537 0.02732 0.00824

50.00 5.11602 0.34237 0.12653 0.04745 0.01582 5.11455 0.34147 0.12660 0.04530 0.01574

54.69 5.11230 0.38982 0.14141 0.05582 0.02698 5.13686 0.38744 0.13098 0.05725 0.02539

60.00 5.15230 0.45773 0.16374 0.06419 0.03349 5.15553 0.44862 0.16421 0.06159 0.03292

67.73 5.19882 0.58612 0.22515 0.09862 0.05582 5.19892 0.58615 0.22439 0.09731 0.04473

78.91 5.24534 0.73126 0.28097 0.11815 0.05768 5.24404 0.73143 0.28176 0.12005 0.05846

87.95 5.31790 0.84941 0.34888 0.14327 0.06512 5.31853 0.84988 0.35081 0.14156 0.06391

90.00 5.31232 0.87453 0.35446 0.14514 0.08094 5.31380 0.87076 0.35437 0.14572 0.07924

94.58 5.35419 0.94896 0.37865 0.15537 0.08187 5.35482 0.94190 0.37907 0.15444 0.08165

98.64 5.39233 0.99455 0.41122 0.18049 0.09583 5.38770 0.99124 0.41130 0.17855 0.09667

100.00 5.44164 1.06991 0.44750 0.20189 0.09862 5.43701 1.06839 0.44907 0.19405 0.09804

измерени хармоници побудне струје [mA]
хармоници израчунати ДФТ анализом таласних облика 

побудне струје снимљених осцилоскопом  [mA]

 

 
Табела 5.2б садржи преглед релативног одступања вредности основног и 

прва четири парна хармоника побудне струје добијена мерењем са прототипа 

уређаја у односу на одговарајуће вредности добијене софтверском ДФТ 

анализом, као и релативна одступања одговарајућих нивоа асиметрије.  

 
Табела 5.2б: Упоредне вредности релативног одступања првог, другог, четвртог, шестог 

и осмог хармоника и нивоа асиметрије за ефективну вредност напона напајања 85V  

DC струја кроз релативно 

комп. намотај измерена вр. израчуната вр. одступање

[mA] за C1 за C2 за C4 за C6 за C8  [mA]  [mA]  [%]

0.00 -0.04 0.80 1.02 -2.12 7.85 -0.62677 -0.63171 0.79

8.26 0.00 0.42 -0.21 -1.47 11.65 -0.42099 -0.42331 0.55

20.00 -0.07 -0.56 -1.12 0.41 -3.40 -0.18477 -0.18328 -0.81

24.55 -0.01 -0.42 -3.87 30.17 101.04 -0.10518 -0.11722 11.45

30.00 -0.02 11.61 14.57 -12.44 15.66 0.02773 0.02884 4.00

40.17 0.01 -0.01 -0.37 -4.64 1.57 0.28237 0.28097 -0.50

50.00 0.03 0.26 -0.06 4.75 0.47 0.52912 0.53216 0.58

54.69 -0.48 0.61 7.97 -2.50 6.24 0.60107 0.61403 2.16

60.00 -0.06 2.03 -0.29 4.23 1.72 0.70735 0.71916 1.67

67.73 0.00 0.00 0.34 1.34 24.78 0.95259 0.96571 1.38

78.91 0.02 -0.02 -0.28 -1.58 -1.34 1.19170 1.18806 -0.31

87.95 -0.01 -0.05 -0.55 1.21 1.90 1.40616 1.40670 0.04

90.00 -0.03 0.43 0.03 -0.40 2.15 1.45008 1.45507 0.34

94.58 -0.01 0.75 -0.11 0.60 0.27 1.55705 1.56486 0.50

98.64 0.09 0.33 -0.02 1.08 -0.87 1.67776 1.68208 0.26

100.00 0.09 0.14 -0.35 4.04 0.59 1.80955 1.81791 0.46

релативно одступање[%]:                                                                   

(измерена вр.-израчуната вр.)·100/израчуната вр.

ниво асиметрије
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Табела 5.3а садржи упоредне вредности амплитуда основног и прва четири 

парна хармоника побудне струје торусног трансформатора добијене са 

прототипа уређаја и софтверском ДФТ анализом. Вредност напона напајања од 

95V представља контролну тачку Un-5%.  

 
Табела 5.3а: Упоредне вредности првог, другог, четвртог, шестог и осмог хармоника за 

ефективну вредност напона напајања 95V  

DC струја кроз
комп. намотај

[mA] C1 C2 C4 C6 C8 C1 C2 C4 C6 C8

0.00 6.16732 0.57496 0.27538 0.15909 0.10141 6.16383 0.57446 0.27576 0.15148 0.09084

8.26 6.10498 0.35819 0.16281 0.10513 0.05489 6.10572 0.35609 0.16210 0.10411 0.05673

20.00 6.07242 0.17677 0.08652 0.06419 0.02605 6.07220 0.17566 0.08668 0.05329 0.02457

24.55 6.07242 0.11629 0.05210 0.03535 0.01768 6.07262 0.11477 0.05317 0.03524 0.01618

30.00 6.06498 0.01768 0.00651 0.01023 0.00837 6.06386 0.01743 0.00722 0.01156 0.00898

40.17 6.07521 0.12467 0.05954 0.02326 0.01396 6.07597 0.11668 0.05899 0.02460 0.01465

50.00 6.09010 0.26701 0.12467 0.07257 0.04094 6.09224 0.26666 0.12489 0.07115 0.04160

54.69 6.10498 0.33028 0.16002 0.08280 0.05675 6.10640 0.32968 0.16112 0.08245 0.05595

67.73 6.16360 0.56472 0.27632 0.14327 0.07536 6.16376 0.56362 0.27504 0.14484 0.07598

78.91 6.22314 0.77126 0.38331 0.22701 0.13397 6.22408 0.76802 0.38553 0.21782 0.13068

87.95 6.33106 0.95826 0.48658 0.26887 0.16281 6.33290 0.95705 0.48679 0.26719 0.16288

90.00 6.30594 0.94989 0.47541 0.26794 0.16095 6.30736 0.94145 0.47659 0.26749 0.15911

94.58 6.38874 1.06805 0.55449 0.31818 0.19351 6.38927 1.06493 0.55470 0.31790 0.18490

98.64 6.43805 1.15271 0.60194 0.33772 0.20747 6.43288 1.14928 0.60049 0.33821 0.19898

100.00 6.42689 1.12852 0.58147 0.33586 0.18421 6.42769 1.12818 0.58179 0.33485 0.18292

измерени хармоници побудне струје [mA]
хармоници израчунати ДФТ анализом таласних облика 

побудне струје снимљених осцилоскопом  [mA]

 

 
Табела 5.3б садржи преглед релативног одступања вредности основног и 

прва четири парна хармоника побудне струје добијена мерењем са прототипа 

уређаја у односу на одговарајуће вредности добијене софтверском ДФТ 

анализом, као и релативна одступања одговарајућих нивоа асиметрије.  

 
Табела 5.3б: Упоредне вредности релативног одступања првог, другог, четвртог, шестог 

и осмог хармоника и нивоа асиметрије за ефективну вредност напона напајања 95V  

DC струја кроз релативно 

комп. намотај измерена вр. израчуната вр. одступање

[mA] за C1 за C2 за C4 за C6 за C8  [mA]  [mA]  [%]

0.00 0.06 0.09 -0.13 5.02 11.63 -1.09254 -1.11084 1.68

8.26 -0.01 0.59 0.44 0.98 -3.24 -0.67903 -0.68102 0.29

20.00 0.00 0.63 -0.19 20.47 6.01 -0.34020 -0.35353 3.92

24.55 0.00 1.33 -2.01 0.33 9.24 -0.21935 -0.22142 0.94

30.00 0.02 1.39 -9.81 -11.49 -6.76 -0.04520 -0.04280 -5.31

40.17 -0.01 6.85 0.94 -5.45 -4.75 0.21491 0.22142 3.03

50.00 -0.04 0.13 -0.18 1.99 -1.61 0.50430 0.50518 0.17

54.69 -0.02 0.18 -0.68 0.42 1.43 0.62920 0.62985 0.10

67.73 0.00 0.20 0.46 -1.08 -0.81 1.05947 1.05967 0.02

78.91 -0.02 0.42 -0.58 4.22 2.52 1.50206 1.51555 0.90

87.95 -0.03 0.13 -0.04 0.63 -0.04 1.87391 1.87652 0.14

90.00 -0.02 0.90 -0.25 0.17 1.16 1.84464 1.85420 0.52

94.58 -0.01 0.29 -0.04 0.09 4.66 2.12243 2.13423 0.56

98.64 0.08 0.30 0.24 -0.15 4.27 2.28696 2.29984 0.56

100.00 -0.01 0.03 -0.06 0.30 0.71 2.22775 2.23006 0.10

релативно одступање[%]:                                                                   

(измерена вр.-израчуната вр.)·100/израчуната вр.

ниво асиметрије
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Табела 5.4а садржи упоредне вредности амплитуда основног и прва четири 

парна хармоника побудне струје торусног трансформатора добијене са 

прототипа уређаја и софтверском ДФТ анализом. Вредност напона напајања од 

100V представља контролну тачку која одговара номиналној вредности напона 

напајања торусног трансформатора Un.  

 
Табела 5.4а: Упоредне вредности првог, другог, четвртог, шестог и осмог хармоника за 

ефективну вредност напона напајања 100V  

DC струја кроз
комп. намотај

[mA] C1 C2 C4 C6 C8 C1 C2 C4 C6 C8

0.00 6.97393 0.49774 0.28562 0.18049 0.10513 6.97402 0.49564 0.28453 0.18034 0.10408

8.26 6.94230 0.40191 0.23445 0.14700 0.10327 6.94141 0.39916 0.23340 0.14539 0.09314

20.00 6.91346 0.16653 0.10234 0.06419 0.03442 6.91004 0.16507 0.09361 0.06345 0.03451

24.55 6.90044 0.06885 0.03442 0.03070 0.01396 6.89628 0.06802 0.03570 0.03142 0.01492

30.00 6.90044 0.03256 0.01768 0.01023 0.01582 6.90156 0.03101 0.01856 0.00976 0.01447

40.17 6.91532 0.17956 0.10420 0.06140 0.03721 6.91398 0.17960 0.10547 0.05812 0.03744

50.00 6.94230 0.38331 0.22794 0.13025 0.09397 6.93860 0.38418 0.21771 0.12834 0.08172

54.69 6.97207 0.51356 0.30330 0.18235 0.11629 6.96622 0.51290 0.30232 0.18098 0.11656

60.00 6.96928 0.51263 0.29864 0.18793 0.11164 6.96840 0.51189 0.29825 0.18785 0.11313

67.73 7.00929 0.65404 0.38796 0.23538 0.14420 7.01310 0.65311 0.38585 0.23395 0.14505

78.91 7.12186 0.91361 0.53588 0.34516 0.21119 7.11982 0.90610 0.53201 0.34365 0.21218

87.95 7.18140 1.06898 0.64008 0.39540 0.25399 7.18418 1.06842 0.64044 0.39401 0.25295

90.00 7.19350 1.06991 0.64474 0.40936 0.25585 7.19038 1.06998 0.64538 0.41030 0.25463

94.58 7.22513 1.17411 0.71172 0.44750 0.26887 7.22152 1.17012 0.70897 0.44628 0.26936

98.64 7.30886 1.28761 0.78708 0.50332 0.30981 7.30955 1.28564 0.78781 0.50211 0.30763

100.00 7.31165 1.30994 0.78987 0.50146 0.31074 7.31285 1.30863 0.79091 0.49974 0.31118

измерени хармоници побудне струје [mA]
хармоници израчунати ДФТ анализом таласних облика 

побудне струје снимљених осцилоскопом  [mA]

 

 
Табела 5.4б садржи преглед релативног одступања вредности основног и 

прва четири парна хармоника побудне струје добијена мерењем са прототипа 

уређаја у односу на одговарајуће вредности добијене софтверском ДФТ 

анализом, као и релативна одступања одговарајућих нивоа асиметрије.  

 
Табела 5.4б: Упоредне вредности релативног одступања првог, другог, четвртог, шестог 
и осмог хармоника и нивоа асиметрије за ефективну вредност напона напајања 100V  

DC струја кроз релативно 

комп. намотај измерена вр. израчуната вр. одступање

[mA] за C1 за C2 за C4 за C6 за C8  [mA]  [mA]  [%]

0.00 0.00 0.42 0.38 0.08 1.01 -1.06459 -1.06898 0.41

8.26 0.01 0.69 0.45 1.11 10.88 -0.87109 -0.88663 1.78

20.00 0.05 0.89 9.32 1.17 -0.26 -0.35664 -0.36749 3.04

24.55 0.06 1.21 -3.58 -2.27 -6.44 -0.15005 -0.14793 -1.42

30.00 -0.02 5.01 -4.78 4.83 9.31 -0.07380 -0.07629 3.37

40.17 0.02 -0.02 -1.21 5.64 -0.60 0.38063 0.38238 0.46

50.00 0.05 -0.23 4.70 1.49 14.99 0.81195 0.83546 2.89

54.69 0.08 0.13 0.32 0.76 -0.23 1.11277 1.11549 0.25

60.00 0.01 0.14 0.13 0.04 -1.31 1.11112 1.11084 -0.02

67.73 -0.05 0.14 0.55 0.61 -0.58 1.41796 1.42158 0.26

78.91 0.03 0.83 0.73 0.44 -0.47 1.99395 2.00584 0.60

87.95 -0.04 0.05 -0.06 0.35 0.41 2.35582 2.35845 0.11

90.00 0.04 -0.01 -0.10 -0.23 0.48 2.38029 2.37985 -0.02

94.58 0.05 0.34 0.39 0.27 -0.18 2.59473 2.60220 0.29

98.64 -0.01 0.15 -0.09 0.24 0.71 2.88319 2.88782 0.16

100.00 -0.02 0.10 -0.13 0.35 -0.14 2.91046 2.91201 0.05

релативно одступање[%]:                                                                   

(измерена вр.-израчуната вр.)·100/израчуната вр.

ниво асиметрије
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Табела 5.5а садржи упоредне вредности амплитуда основног и прва четири 

парна хармоника побудне струје торусног трансформатора добијене са 

прототипа уређаја и софтверском ДФТ анализом. Вредност напона напајања од 

105V представља контролну тачку Un+5%.  

 
Табела 5.5а: Упоредне вредности првог, другог, четвртог, шестог и осмог хармоника за 

ефективну вредност напона напајања 105V  

DC струја кроз
комп. намотај

[mA] C1 C2 C4 C6 C8 C1 C2 C4 C6 C8

0.00 7.93127 0.57682 0.39075 0.28190 0.17119 7.93119 0.57462 0.39060 0.27126 0.17065

8.26 7.88010 0.32655 0.22608 0.16560 0.10234 7.87965 0.32350 0.22160 0.15519 0.10164

20.00 7.85219 0.11536 0.08373 0.06419 0.03442 7.85368 0.10423 0.08241 0.06226 0.03336

24.55 7.85498 0.00837 0.03070 0.03628 0.02233 7.85528 0.00950 0.02902 0.02452 0.02259

30.00 7.84847 0.11443 0.06885 0.03070 0.02884 7.85093 0.11372 0.06833 0.03141 0.02943

40.17 7.86893 0.28655 0.18421 0.10234 0.06885 7.86992 0.28559 0.18290 0.10239 0.06632

50.00 7.88289 0.43541 0.28469 0.18886 0.10606 7.88409 0.42550 0.28591 0.18725 0.10570

54.69 7.93127 0.62334 0.39633 0.27166 0.16839 7.93079 0.62166 0.39556 0.26959 0.16892

60.00 7.93499 0.67079 0.44564 0.28004 0.18793 7.93539 0.66787 0.44364 0.27858 0.18920

67.73 7.99732 0.86895 0.57124 0.36563 0.24189 7.99634 0.86792 0.56323 0.36607 0.24163

78.91 8.08013 1.08014 0.71916 0.47076 0.30330 8.08064 1.08010 0.71973 0.46207 0.30168

87.95 8.15828 1.25319 0.83732 0.54147 0.34795 8.15933 1.25074 0.83926 0.54098 0.34432

90.00 8.17130 1.28110 0.86337 0.55821 0.36842 8.17083 1.27905 0.86517 0.55804 0.36761

94.58 8.19549 1.33134 0.90616 0.58426 0.38703 8.19548 1.33046 0.90471 0.58226 0.37792

98.64 8.27271 1.48205 1.01223 0.65776 0.42145 8.26535 1.47960 1.00248 0.65476 0.41924

100.00 8.23642 1.42344 0.96943 0.62892 0.41959 8.23105 1.41956 0.96867 0.62802 0.41695

измерени хармоници побудне струје [mA]
хармоници израчунати ДФТ анализом таласних облика 

побудне струје снимљених осцилоскопом  [mA]

 

 
Табела 5.5б садржи преглед релативног одступања вредности основног и 

прва четири парна хармоника побудне струје добијена мерењем са прототипа 

уређаја у односу на одговарајуће вредности добијене софтверском ДФТ 

анализом, као и релативна одступања одговарајућих нивоа асиметрије.  

 
Табела 5.5б: Упоредне вредности релативног одступања првог, другог, четвртог, шестог 
и осмог хармоника и нивоа асиметрије за ефективну вредност напона напајања 105V  

DC струја кроз релативно 

комп. намотај измерена вр. израчуната вр. одступање

[mA] за C1 за C2 за C4 за C6 за C8  [mA]  [mA]  [%]

0.00 0.00 0.38 0.04 3.92 0.32 -1.40712 -1.42065 0.96

8.26 0.01 0.94 2.02 6.71 0.69 -0.80194 -0.82057 2.32

20.00 -0.02 10.69 1.60 3.11 3.19 -0.28225 -0.29771 5.48

24.55 0.00 -11.89 5.80 47.96 -1.17 -0.08564 -0.09769 14.07

30.00 -0.03 0.62 0.76 -2.26 -2.00 0.24289 0.24282 -0.03

40.17 -0.01 0.33 0.72 -0.05 3.82 0.63720 0.64194 0.75

50.00 -0.02 2.33 -0.43 0.86 0.34 1.00436 1.01502 1.06

54.69 0.01 0.27 0.19 0.77 -0.31 1.45573 1.45973 0.27

60.00 0.00 0.44 0.45 0.52 -0.67 1.57928 1.58439 0.32

67.73 0.01 0.12 1.42 -0.12 0.11 2.03884 2.04771 0.43

78.91 -0.01 0.00 -0.08 1.88 0.53 2.56357 2.57336 0.38

87.95 -0.01 0.20 -0.23 0.09 1.05 2.97531 2.97992 0.15

90.00 0.01 0.16 -0.21 0.03 0.22 3.06987 3.07110 0.04

94.58 0.00 0.07 0.16 0.34 2.41 3.19534 3.20879 0.42

98.64 0.09 0.17 0.97 0.46 0.53 3.55608 3.57349 0.49

100.00 0.07 0.27 0.08 0.14 0.63 3.43320 3.44138 0.24

релативно одступање[%]:                                                                   

(измерена вр.-израчуната вр.)·100/израчуната вр.

ниво асиметрије
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Табела 5.6а садржи упоредне вредности амплитуда основног и прва четири 

парна хармоника побудне струје торусног трансформатора добијене са 

прототипа уређаја и софтверском ДФТ анализом. Вредност напона напајања од 

110V представља контролну тачку Un+10%.  

 
Табела 5.6а: Упоредне вредности првог, другог, четвртог, шестог и осмог хармоника за 

ефективну вредност напона напајања 110V  

DC струја кроз
комп. намотај

[mA] C1 C2 C4 C6 C8 C1 C2 C4 C6 C8

0.00 9.87943 0.57775 0.46983 0.34144 0.22142 9.87551 0.57782 0.46777 0.33850 0.22030

8.26 9.86734 0.49309 0.38610 0.28748 0.18793 9.86759 0.49259 0.38476 0.28581 0.18697

20.00 9.83570 0.23538 0.19630 0.13955 0.09304 9.83253 0.23536 0.19565 0.13771 0.09271

24.55 9.82268 0.08559 0.08001 0.05582 0.03628 9.82082 0.08392 0.08036 0.05536 0.03670

30.00 9.82268 0.01582 0.02326 0.00837 0.01396 9.82173 0.01602 0.02062 0.00699 0.01398

40.17 9.81989 0.12002 0.08838 0.05582 0.04559 9.81628 0.12124 0.08867 0.04609 0.04256

50.00 9.83477 0.32097 0.23445 0.14979 0.09955 9.83515 0.31374 0.22564 0.14941 0.10064

54.69 9.84501 0.44378 0.32935 0.22980 0.15537 9.84524 0.44400 0.32874 0.22026 0.15617

60.00 9.85896 0.52379 0.39168 0.25399 0.17584 9.85899 0.52530 0.38142 0.25118 0.17622

67.73 9.89804 0.76475 0.55821 0.40191 0.25585 9.89811 0.76479 0.55728 0.39384 0.25530

78.91 9.96037 1.02432 0.77312 0.53868 0.36842 9.96008 1.02475 0.77175 0.53701 0.36623

87.95 9.98270 1.16666 0.86895 0.61403 0.40936 9.98698 1.16618 0.86953 0.61259 0.40977

90.00 10.02177 1.22807 0.91454 0.64194 0.43448 10.02075 1.22464 0.91443 0.64188 0.43249

94.58 10.04038 1.31738 0.99362 0.69684 0.47727 10.04245 1.31910 0.99215 0.69737 0.47337

98.64 10.09248 1.44577 1.08851 0.76103 0.51076 10.09461 1.44557 1.08762 0.75793 0.50702

100.00 10.08876 1.46345 1.10619 0.76568 0.51263 10.09302 1.46284 1.10358 0.76387 0.51381

измерени хармоници побудне струје [mA]
хармоници израчунати ДФТ анализом таласних облика 

побудне струје снимљених осцилоскопом  [mA]

 

 
Табела 5.6б садржи преглед релативног одступања вредности основног и 

прва четири парна хармоника побудне струје добијена мерењем са прототипа 

уређаја у односу на одговарајуће вредности добијене софтверском ДФТ 

анализом, као и релативна одступања одговарајућих нивоа асиметрије.  

 
Табела 5.6б: Упоредне вредности релативног одступања првог, другог, четвртог, шестог 
и осмог хармоника и нивоа асиметрије за ефективну вредност напона напајања 110V  

DC струја кроз релативно 

комп. намотај измерена вр. израчуната вр. одступање

[mA] за C1 за C2 за C4 за C6 за C8  [mA]  [mA]  [%]

0.00 0.04 -0.01 0.44 0.87 0.51 -1.60439 -1.61044 0.38

8.26 0.00 0.10 0.35 0.58 0.52 -1.35013 -1.35460 0.33

20.00 0.03 0.01 0.33 1.34 0.35 -0.66143 -0.66427 0.43

24.55 0.02 1.99 -0.44 0.84 -1.14 -0.25634 -0.25771 0.53

30.00 0.01 -1.26 12.79 19.75 -0.21 0.05761 0.06140 6.58

40.17 0.04 -1.01 -0.32 21.12 7.11 0.29856 0.30981 3.77

50.00 0.00 2.31 3.90 0.25 -1.08 0.78942 0.80476 1.94

54.69 0.00 -0.05 0.18 4.33 -0.51 1.14916 1.15829 0.79

60.00 0.00 -0.29 2.69 1.12 -0.22 1.33411 1.34529 0.84

67.73 0.00 -0.01 0.17 2.05 0.22 1.97120 1.98072 0.48

78.91 0.00 -0.04 0.18 0.31 0.60 2.69974 2.70454 0.18

87.95 -0.04 0.04 -0.07 0.24 -0.10 3.05807 3.05900 0.03

90.00 0.01 0.28 0.01 0.01 0.46 3.21345 3.21903 0.17

94.58 -0.02 -0.13 0.15 -0.08 0.82 3.48199 3.48511 0.09

98.64 -0.02 0.01 0.08 0.41 0.74 3.79813 3.80608 0.21

100.00 -0.04 0.04 0.24 0.24 -0.23 3.84410 3.84794 0.10

релативно одступање[%]:                                                                   

(измерена вр.-израчуната вр.)·100/израчуната вр.

ниво асиметрије
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Табела 5.7а садржи упоредне вредности амплитуда основног и прва четири 

парна хармоника побудне струје торусног трансформатора добијене са 

прототипа уређаја и софтверском ДФТ анализом. Вредност напона напајања од 

115V представља калибрациону тачку на горњој граници прецизне 

интерполације Un+15%.  

 
Табела 5.7а: Упоредне вредности првог, другог, четвртог, шестог и осмог хармоника за 

ефективну вредност напона напајања 115V  

DC струја кроз
комп. намотај

[mA] C1 C2 C4 C6 C8 C1 C2 C4 C6 C8

0.00 14.65308 0.71823 0.62799 0.48564 0.34516 14.65121 0.71633 0.61870 0.48413 0.34398

8.26 14.68285 0.55914 0.44006 0.40284 0.29213 14.68336 0.55649 0.43868 0.39392 0.29054

20.00 14.62982 0.20468 0.19351 0.17491 0.13397 14.63036 0.20075 0.19288 0.16465 0.13154

24.55 14.67261 0.19910 0.20003 0.18421 0.13769 14.67433 0.19787 0.19956 0.18147 0.13569

30.00 14.63354 0.12932 0.11536 0.12188 0.10141 14.63110 0.12494 0.11448 0.12150 0.09074

40.17 14.62889 0.00837 0.01954 0.04001 0.03349 14.63230 0.00810 0.01801 0.03860 0.03188

50.00 14.67354 0.40563 0.34330 0.22328 0.16095 14.67837 0.40459 0.33468 0.22028 0.15989

54.69 14.65029 0.36749 0.30330 0.20468 0.12839 14.65004 0.36630 0.30414 0.20525 0.12775

60.00 14.66796 0.60473 0.49309 0.32376 0.22701 14.66914 0.60215 0.49177 0.32206 0.22527

67.73 14.72192 0.70800 0.52379 0.38051 0.29492 14.71985 0.70757 0.52507 0.38036 0.28533

78.91 14.72192 0.85220 0.71451 0.54984 0.36656 14.72288 0.85030 0.71426 0.54694 0.35987

87.95 14.74518 1.14527 0.93035 0.68381 0.48006 14.74545 1.14638 0.93247 0.68234 0.47174

90.00 14.75076 1.22528 0.98152 0.75080 0.52100 14.75197 1.22471 0.97801 0.74986 0.51978

94.58 14.78519 1.38251 1.11922 0.84662 0.56752 14.78452 1.38150 1.11879 0.84300 0.56763

98.64 14.83357 1.46066 1.15550 0.88011 0.60287 14.83978 1.46254 1.15532 0.87200 0.59994

100.00 14.80379 1.50438 1.21597 0.91454 0.63915 14.80232 1.50489 1.21594 0.91664 0.63284

измерени хармоници побудне струје [mA]
хармоници израчунати ДФТ анализом таласних облика 

побудне струје снимљених осцилоскопом  [mA]

 

 
Табела 5.7б садржи преглед релативног одступања вредности основног и 

прва четири парна хармоника побудне струје добијена мерењем са прототипа 

уређаја у односу на одговарајуће вредности добијене софтверском ДФТ 

анализом, као и релативна одступања одговарајућих нивоа асиметрије.  

 
Табела 5.7б: Упоредне вредности релативног одступања првог, другог, четвртог, шестог 
и осмог хармоника и нивоа асиметрије за ефективну вредност напона напајања 115V  

DC струја кроз релативно 

комп. намотај измерена вр. израчуната вр. одступање

[mA] за C1 за C2 за C4 за C6 за C8  [mA]  [mA]  [%]

0.00 0.01 0.27 1.50 0.31 0.34 -0.51592 -0.51592 0.26

8.26 0.00 0.48 0.31 2.26 0.55 -0.51592 -0.51592 2.12

20.00 0.00 1.96 0.33 6.23 1.85 -0.51592 -0.51592 -1.28

24.55 -0.01 0.62 0.23 1.51 1.48 -0.51592 -0.51592 -14.75

30.00 0.02 3.50 0.78 0.31 11.76 -0.51592 -0.51592 -2.11

40.17 -0.02 3.38 8.47 3.65 5.05 -0.51592 -0.51592 -0.32

50.00 -0.03 0.26 2.58 1.36 0.66 -0.51592 -0.51592 -0.50

54.69 0.00 0.33 -0.28 -0.28 0.50 -0.51592 -0.51592 -0.07

60.00 -0.01 0.43 0.27 0.53 0.77 -0.51592 -0.51592 -0.02

67.73 0.01 0.06 -0.24 0.04 3.36 -0.51592 -0.51592 -0.11

78.91 -0.01 0.22 0.04 0.53 1.86 -0.51592 -0.51592 0.14

87.95 0.00 -0.10 -0.23 0.21 1.76 -0.51592 -0.51592 0.19

90.00 -0.01 0.05 0.36 0.13 0.23 -0.51592 -0.51592 0.58

94.58 0.00 0.07 0.04 0.43 -0.02 -0.51592 -0.51592 0.03

98.64 -0.04 -0.13 0.02 0.93 0.49 -0.51592 -0.51592 0.32

100.00 0.01 -0.03 0.00 -0.23 1.00 -0.51592 -0.51592 0.44

релативно одступање[%]:                                                                   

(измерена вр.-израчуната вр.)·100/израчуната вр.

ниво асиметрије
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Упоредним прегледом резултата свих седам серија података утврђено је да 

се одступања вредности нивоа асиметрије добијених са прототипа уређаја крећу 

у границама од ±0.5% у односу на вредности добијене софтверском ДФТ 

анализом. Ове вредности су нешто веће у зони када једносмерна компонента 

побудне струје мења поларитет, али то је зона у којој присуство шума у  

осцилоскопским снимцима таласних облика побудне струје значајно утиче на 

резултате ДФТ анализе. 

Стога се, на основу нумеричке верификације прототипа уређаја, може 

извести закључак да његова прецизност у потпуности обезбеђује реализацију 

интерполационог поступка калибрације представљеног у поглављу 3. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

Основни циљ истраживања ове дисертацији био је развој и верификација 

интерполационог постука за калибрацију сензора асиметрије у нисконапонској 

дистрибутивној мрежи и развој рачунарског система, који у спрези са испитаним 

сензорским елементом и потребним прилагодним колима, реализује систем за 

аквизицију и мерење нивоа асиметрије у реалном времену. 

Детаљна анализа актуелних научних резултата у овој области, спроведена 

у поглављу 2, указала је да постојећи методи за детекцију и мерење асиметрије 

напона у ННДМ нису понудили експлицитно решење за проблем утицаја 

флуктуације напона ННДМ на процес детекције асиметрије. Вредности уочене 

систематске грешке постојећих метода монотоно расту са одступањем ефективне 

вредности напона мреже од назначене вредности Un. У зависности од начина 

дефинисања нивоа асометрије, ова грешка се креће у границама од ±20% до 

±50% приликом флуктуације напона ±15% од номиналног нивоа.  

У поглављу 3 је представљен и експериментално верификован 

унапређени интерполациони поступак калибрације сензора асиметрије. 

Применом овог поступка, спроведеног за 8 калибрационих тачака, максимална 

вредност систематске грешке услед флуктуације напона од ±15% Un сведена је 

на 4%, док се за већи део интервала флуктуације напона систематска грешка 

креће у границама од ±1%. 
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У четвртом поглављу дисертације предложен је, реализован и испитан 

прототип рачунарског система заснован на FPGA технологији, који са испитаним 

торусним трансформатором као сензором и пратећим прилагодним колима, 

реализује систем за рад у реланом времену за мерења и аквизицију нивоа 

асиметрије. Избор оптималне дефиниције нивоа асиметрије, према којој је 

реализован рачунарски систем, спроведен је на основу детаљне анализе 

спроведене у одељку 3.1. 

Нумеричка верификација прототипа рачунарског система, спроведена у 

поглављу 5, показала је да његова прецизност у потпуности обезбеђује 

реализацију интерполационог поступка калибрације представљеног у поглављу 

3. На тај начин је обезбеђено да се спрегом новог интерполационог поступка за 

калибрацију сензора и развијеног прототипа рачунарског система за рад у 

реалном времену уочена систематска грешка, која настаје приликом мерења 

нивоа асиметрије, потисне у контролисане границе. 

 

На основу изнетих резултата, издвајају се следећи правци даљег развоја: 

1. Усавршавање рачунарског система проширивањем његових 

комуникационих веза у смислу комерцијално актуелних жичних и 

бежичних индустијски стандардизованих спрега; 

2. Усавршавање целокупног система са циљем надзора и аквизиције 

присуства једносмерне компоненте напона у све три фазе нисконапонске 

дистрибутивне мреже;  

3. Проширивање концепта система на регулационо-компензациони. Овај 

правац истраживања треба да обухвати имплементацију трофазног 

система чији би компензациони део био повезан на нисконапонску 

страну дистрибутивног трансформатора и вршио компензацију 

једносмерне магнетопобудне силе на основу прецизно детектоване 

вредности асиметрије побуде торусног трансформатора. 
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