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Студиjски кoмитeт Б4 – Jeднoсмeрни прeнoс и oпрeмa eнeргeтскe eлeктрoникe (СTК Б4) 

прeзeнтирa рeзултaтe свoje aктивнoсти – рeфeрaтe из oблaсти примeнe урeђaja 

eнeргeтскe eлeктрoникe у eлeктрoeнeргeтским систeмимa. Успeшaн рaд, бoгaтa 

дискусиja и вeликo интeрeсoвaњe, кoje je oвa прoблeмaтикa изaзвaлa нa прeтхoдним 

сaвeтoвaњимa нaвeлe су гa дa зa 34. сaвeтoвaњe CIGRE Србиja прeдлoжи три 

прeфeрeнциjaлнe тeмe: 

 

1. Прeнoс jeднoсмeрнoм струjoм (HVDC) и флeксибилни систeми нaизмeничнe 

струje (FACTS) 

 рaднe кaрaктeристикe пoстojeћих HVDC систeмa, мoдeрнизaциja пoстojeћих 

HVDC систeмa и примeнa тeхникa oдржaвaњa oриjeнтисaних кa пoвeћaњу 

пoуздaнoсти рaдa, 

 студије изводљивости нових HVDC пројеката, 

 критеријуми за планирање, пројектовање и поузданост нових HVDC пројеката, 

укључујући способност преоптерећења и тржишне аспекте, 

 практична искуства са коришћењем повратне везе кроз земљу и проблеми 

пројектовања и одржавања уземљивачке електроде, 

 нови развој; нови HVDC и FACTS пројекти. 

 

2. Примена енергетске електронике и иновације у новим областима 

1. развој нових полупроводничких прекидача, погодних за средњи напон, 

2. дистрибуирани системи, 

3. квалитет електричне енергије (утицај енергетских претварача), 

4. дистрибуирана производња и примена претварача (електране на ветар, соларне 

електране, микро и мини хидроелектране, електране на биогас и биомасу), 

5. примене у једносмерним дистрибутивним мрежама за урбане средине (light 

HVDC). 



 

3. Системи енергетске електронике 

1. системи за беспрекидно напајање трансформаторских станица, електрана и 

диспечерских центара, 

2. енергетски претварачи и регулатори за електропривредна постројења, 

3. статички компензатори, 

4. концепција, реализација и испитивање опреме енергетске електронике, 

укључујући управљање и заштиту, 

5. употреба енергетских претварача на средњенапонским нивоима, за беспрекидни 

трансфер напајања и електромоторне погоне, 

6. примена енергетске електронике у смањењу еколошког утицаја енергетских 

објеката. 

 

Студиjски кoмитeт je имeнoвao слeдeћe рeцeнзeнтe: др Aлeксaндрa Жигићa, др 

Влaдимирa Вукићa, др Жeљкa Дeспoтoвићa, мр Илиjу Стeвaнoвићa, и др Жaркa Jaнду. 

Зa свoje стручнe извeстиoцe Студиjски кoмитeт je имeнoвao прoф. др Влaдимирa 

Кaтићa и прoф. др Прeдрaгa Пejoвићa. 

 

У прeдвиђeнoм рoку зa приjeм рaдoвa приспeлo je укупнo 5 рaдова. Нaкoн рeцeнзиje и 

дискусиje нa Студиjскoм кoмитeту, 5 рaдова је прихвaћeно зa излaгaњe кao рeфeрaти у 

oквиру сeсиje студиjскoг кoмитeтa Б4 нa 34. сaвeтoвaњу CIGRE Србиja. 

 

Студиjски кoмитeт je 4 рeфeрaта сврстao у трeћу прeфeрeнциjaлну тeму, један у другу 

преференцијалну тему дoк зa прву прeфeрeнциjaлну тeму ниje билo приjaвљeних 

рeфeрaтa. У припрeмaњу oвoг извeштaja стручни извeстиoци су сe кoристили 

зaпaжaњимa, кoмeнтaримa и питaњимa рeцeнзeнaтa, нa чeму им пoсeбнo зaхвaљуjу. 

 

Р Б4 01 САВРЕМЕНА КОНЦЕПЦИЈА УПРАВЉАЊА ВИШЕМОТОРНИМ 

ПОГОНИМА КРАНОВА 

 

Аутори: Љубиша Петровић, Небојша Митровић 

 

У раду je обрађена практична примена енергетске топологије регулисаног 

асинхроног погона са активним исправљачем у вишемоторним погонима. Развијен је 

симулациони модел за анализу динамичких режима и расподелу снаге вишемоторних 

погона у програмском пакету Matlab/Simulink. На основу симулационог модела 

анализиране су функционалне могућности реверзибилног рада групе асинхроних 

мотора са активним исправљачем и вишеструким напонским инверторима на 

заједничкој DC сабирници. Приказан је пример примене комплексног регенеративног 

мулти-моторног погона на заједничкој DC сабирници за индустријски кран и дати су 

резултати експерименталних мерења. Анализиран је моторни и генераторски режим 

рада са аспекта уштеде енергије, као и утицај погона на дистрибутивну мрежу са 

аспекта виших хармоника и фактора снаге. 

 

Питања за дискусију: 

 

1. У току рада крана који је описан у експерименталном делу, у току реалних 

радних циклуса, део енергије од мотора који се коче се враћа у мрежу а део 

троше мотори у моторном режиму рада? Колики је однос тих делова?Да ли је 

рађена таква процена с обзиром на очекиване дијаграме рада? 



2. Како се превазилази ситуација када вишемоторни погон ради у регенеративном 

режиму рада према мрежи и дође до губитка мрежног напона, рецимо због 

деловања неке заштите на прекидач преко кога се све напаја? 

3. Да ли у експерименталном вишемоторном погону постоји нека веза где су два 

мотора везана на исту осовину? Да ли је сваки мотор напојен преко свог 

фреквентног претварача или има случајева где се два или више мотора напајају 

са истог фреквентног претварача? 

4. Када раде два AFE исправљача паралелно, како је обезбеђено да деле 

регенерисану снагу? 

 

Р Б4 02 ИЗБОР ФРЕKВЕНТНОГ ПРЕТВАРАЧА ЗА СТАРТ СИНХРОНОГ 

МОТОРА У ПОГОНУ ПУМПЕ 

 

Аутори: Жaркo Јaндa, Илиja Стeвaнoвић, Дaнe Џeпчeски, Михajлo Гeрун, Милoрaд 

Јoвaнoвић, Живojин Стaмeнкoвић 

 

У раду је приказана методологија за унапређење старта синхроних мотора који 

служе за погон великих пумпи. Старт синхроног мотора помоћу фреквентног претварача има 

више предности у односу на асинхрони старт: i) мањи пад напона напојне мреже  током 

старта, ii) редуковано загревање пригушног кавеза, iii) мање напрезање намота статора 

мотора.  

При томе је затворен потисни вентил центрифугалне пумпе, тако да је кочни 

моменат пумпе у току залетања мали. У току залета синхрони мотор је побуђен. По 

постизању синхроне брзине преклопна аутоматика врши пребацивање синхроног 

мотора са претварачког напајања на директно мрежно напајање и потисни вентил се 

отвара. Трајање старта је ограничено загревањем воде у спирали пумпе. Данас су 

комерцијално расположиве две врсте полупроводничких претварача за сврху залета 

средњенапонских синхроних мотора. То су модуларни претварачи са IGBТ 

транзисторима и тиристорски претварачи са мрежном комутацијом. У раду су 

анализиране потребне карактеристике и димензије и једног и другог претварача и 

њихов утицај на мрежу а на реалном случају пумпе. Зависност момента од времена у 

току залетања је анализирана и модификована тако да се смањи утицај претварача на 

напојну мрежу. 

 

 

Питања за дискусију: 

 

1. Зашто нису у овој анализи обрађени и струјни претварачи са IGCT 

тиристорима? 

2. Какав је однос погонске поузданости два приказана решења? 

3. Да ли се утицај фреквентног претварача на мрежу може ублажити уградњом 

одговарајућих хармонијских филтера? Које се уопште мере предузимају за 

ублажавање тог утицаја? 

4. Да ли приказани фреквентни претварачи могу да напајају погон пумпе када се 

ради ревизија и када пумпа није напуњена са водом али се врти са малом 

брзином и снагом? 

  



 

Р Б4 03 УТИЦАЈ KРАТKОТРАЈНОГ ПРЕKИДА ЈЕДНОСМЕРНОГ 

НАПАЈАЊА НА РАД ИНВЕРТОРА  

 

Аутори: Жарко Јанда,  Благота Јовановић,   Младен Милошевић,   Жељко Јовановић 

 

У раду се приказује једно практично решење проблема који се јавља у систему 

беспрекидног напајања састављеног од два инвертора и статичке преклопке. Проблем 

настаје када из манипулативних разлога долази до краткотрајног губитка једносмерног 

напојног напона једног од инвертора у раду. 

Инвертори у склопу беспрекидног напајања важних потрошача на електрани треба 

да могу при радном терету да издрже краткотрајни прекид DC напајања при 

пребацивању са једног извора једносмерног напајања на други. Описана операција 

пребацивања напајања инвертора повећава сигурност рада целокупног система 

напајања када треба растеретити један извор једносмерног напона у току рада агрегата 

из разних оперативних разлога. Најчешће је реч о прерасподели оптерећења DC 

напојних кругова ради повећања сигурности рада блока.  

При томе долази до краткотрајног пропада DC напона на инверторском мосту, што 

утиче на модулацију полупроводничких прекидача инвертора. Да би се избегао утицај 

на управљачку електронику инвертора, напајање управљачке електронике и самих 

транзисторских упаљача је раздвојено од једносмерног напона на инверторском мосту 

помоћу посебног кола, те у датој ситуацији не долази до престанка рада инвертора или 

губитка синхронизма. 

У раду су приказани постигнути резултати на инвертору снаге 10 kVA који је 

инсталиран у објекту РХ ББ. Резултат рада треба да послужи као основа за дефинисање 

додатног захтева који треба да испуне инвертори инсталирани у електранама који се 

напајају из више једносмерних извора, а у правцу повећања експлоатационе 

поузданости. 

 

 

Питања за дискусију: 

 

1. Колики је постигнути временски интервал рада без затвореног прекидача 

према извору једносмерног напона? 

2. Да ли се оваквим модификацијама утиче на степен искоришћења инвертора и 

на цену инвертора? 

3. Шта се дешава у случају појаве кратког споја на сабирницама развода 

беспрекидног напајања у току трајања пребацивања једносмерног извора? 

 

  



Р Б4 04 ДИГИТАЛНО KОНТРОЛИСАНИ СИНХРОНИ "BUCK-BOOST" 

ЕНЕРГЕТСKИ ПРЕТВАРАЧ-ПРИМЕНА У СОЛАРНИМ 

СИСТЕМИМА  

 

Аутори: Жељко В. Деспотовић,  Бобан Ђорђевић 

 

У раду је приказано конкретно решење дигиталне напонске контроле синхроног 

„buck-boost“ енергетског претварача, са широким опсегом промене улазног напона. 

Претварач је прилагођен улазном напајању са соларних панела и различитим типовима 

излазних оптерећења (омско, батеријска банка и сл.). Такође, у раду се анализирају 

основни принципи рада и управљање поменутим претварачем у континуалном режиму. 

Представљене су основне карактеристике реализованог енергетског претварача,  

управљачког кола као и експериментални резултати добијени током тестирања при 

различитим улазним напонима и различитим оптерећењима. 

 

 

Питања за дискусију: 

 

1. Kолики је постигнут степен искоришћења претварача при различитим 

улазним напонима и  различитим режимима? 

2. На који начин је могуће смањити пикове напона на дрејновима прекидачких 

транзистора? 

3. Kоје је вредности имплемтирано "мртво време" у побуди транзистора 

4. На који начин је имплементиран напонски регулатор (ПИ, ПИД, П)? 

5. Аутори нису приказали преклопна времена и детаље комутација између 

прекидачких транзистора. Kолике су ове вредности и какав је њихов утицај 

на прекидачке губитке? 

 

  



Р Б4 05 ПОЛУМОСНИ РЕЗОНАНТНИ PWМ ЕНЕРГЕТСKИ ПРЕТВАРАЧ 

ЗА АМПЛИТУДСKО-ФРЕKВЕНТНУ KОНТРОЛУ ВИБРАЦИОНИХ 

ДОДАВАЧА  

 

Аутори: Жељко В. Деспотовић,  Ђорђе Лекић 

 

У раду је приказано конкретно решење топологије полумосног резонантног PWМ 

енергетског претварача и припадајуће управљачке структура система за амплитудско-

фреквентну контролу вибрационих додавача који имају велики значај у транспорту, 

обради и процесирању ситнозрних и расутих материјала. Рад самог додавача се 

посредством припадајућег полумосног претварача одржава у режиму механичке 

резонанце (када је најмања електрична потрошња). Опсег резонантних учестаности 

зависи од транпсортујуће масе и креће се у опсегу 30-100 Hz. Поред фреквентне 

контроле обезбеђена је и контрола амплитуде излазних осцилација, контролом напона 

DC међукола, резонантног претварача. 

 

 

Питања за дискусију: 

 

1. Навести проблеме при раду у полумосту за овај тип претварача. 

2. Kолико је стабилно одржавање резонантне механичке учестаности а колико 

електричне? 

3. Kоји је однос ових двеју учестаности? 

4. Навести проблеме који се могу јавити током прелазног режима при 

праћењу резонантне учестаности транспортера? 

5. Kолика је енергетска ефикасност овог погона? 

 

 


