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Total harmonic distortion (THD) is a numerical value calculated using multiples of the fun-
damental frequency. These multiples create distortion in the voltage and current. The im-
pedance of a ship’s electrical system is high compared with the onshore electrical network,
and the harmonic distortions of the current are therefore also reflected in the voltage and the
ship’s entire electrical system.

Increasing harmonic distortions cause transformers to heat up and thermal protectors to go
off. In addition, direct heat loss also means reduced efficiency. Harmonic distortions also
cause overheating in cables, generators and capacitors, for example. This may result in blink-
ing in lights and displays, and various meters may show incorrect readings. In engines, har-
monic distortion causes torque and vibration, among other impacts. Harmonic distortions
result in financial losses to shipowners by causing loss of power and destroying equipment.

The quality of a ship’s electrical system is determined by ship classification societies, many
of which set 8% as the limit value for voltage and 5% for a single multiple. In addition, there
are several international standards, such as IEEE-519-2014, which have their own specifica-
tions for long-term total demand distortion (TDD).

Harmonic distortion can be measured from the ship’s electrical system by using various
measuring devices. In such a case, the analysis equipment calculates the percentages and is
able to send an alarm to the ship’s automation system about a decrease in electrical quality.

Harmonic distortion can be reduced with passive and active filters. Active filters are smaller
but more expensive than passive filters. Ship classification societies generally require the
installation of separate measuring devices when active filters are used.
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1 Johdanto

Laivan harmoniset särölähteet lisääntyvät koko ajan. Isot sähköiset moottorit taajuusmuut-

tajineen (mm. potkurikoneistoon) ja diodi- ja tyristoritasasuuntaajineen aiheuttavat haasteita

systeemisuunnittelulle ja häiriöiden ehkäisyyn, jotta voidaan täyttää viranomaisvaatimukset

harmonisen särön suhteen. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että pienverkot, kuten laivoissa,

ovat huomattavasti kriittisempiä harmonisen särön suhteen kuin maapuolen suuret verkot

suuresta impedanssista ja epälineaarisen kuorman suuresta osuudesta. Tyypillisesti jännit-

teen THD-arvon tulee olla 5 % tai 8 %. Harmoninen särö on siis vaihtovirtapuolen yleinen

tiedossa oleva haittatekijä. Kyse ei sinällään ole siitä, aiheuttaako jokin laite niitä, vaan se,

kuinka paljon kukin laite niitä tuottaa, ja sen kanssa on tultava toimeen tavalla tai toisella.

(Årdal, Skjong & Molinas 2015, s. 1.)

Harmoninen särö voi aiheuttaa erilaisia ongelmia laitteistoille: on paljon herkkiä laitteistoja

(esimerkiksi laivan komentosillan laitteet), joille pienikin häiriö verkossa voi aiheuttaa on-

gelmia, kun taas samalla on esimerkiksi lämmitysvastuksia, jotka sietävät sitä huomattavasti

enemmän. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että harmoniset säröt aiheuttavat komponent-

tien nopeampaa hajoamista ja tehohäviöitä. (Årdal, Skjong & Molinas 2015, s. 1.)

Tämä diplomityö tehdään Deltamarin-yrityksen käyttöön. Harmonisia säröjä aiheuttavien

laitteiden määrä on kasvanut uusissa mutta myös vanhoissa aluksissa niin, ettei aina tiedetä

nykyistä tilannetta sähkölaadun suhteen. Voi olla, että on tilanteita, jossa erilaisia kom-

ponentteja on lisätty jälkiasennuksena laivaverkkoon eikä tiedossa ole niiden vaikutusta har-

monisiin säröihin. On myös mahdollista, että erilaiset suotimet ovat hajonneet eikä niitä ole

korvattu ollenkaan, koska niiden puuttumista ei periaatteessa laivan käytössä havaita. Mit-

tauspalvelua halutaan siis ostaa epätietoisuuden vähentämiseksi ja samalla saada informaa-

tiota siitä, kuinka salakavalasti verkkoon syntynyttä harmonista säröä pystytään vähentä-

mään.
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Deltamarin on vuonna 1990 perustettu yritys, jolla on laaja kokemus laivasuunnittelusta off-

shore-suunnitteluun. Yritys on vuosikymmenien aikana ollut mukana suunnittelemassa maa-

ilman edistyksellisimpiä rahtialuksia ja suurimpia risteilijöitä niiden kaikissa eri suunnitte-

luvaiheissa. Meriitteinä on yli 5000 erilaista projektia, tuhansia konsepteja ja satoja suunni-

teltuja aluksia – voidaan siis todeta, että kyseessä on omassa mittakaavassaan erittäin koke-

nut, suuri ja tunnettu suunnittelutoimisto.

Deltamarinilla on tällä hetkellä toimistot myös Kiinassa, Puolassa ja Kroatiassa. Yrityksen

nimen alla toimii yli 400 suunnittelijaa, ja liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa.

Alun perin työssä piti mitata risteilijän harmoniset säröt sen operoidessa, mutta koronapan-

demia muutti suunnitelmaa.

Tutkimuskysymyksinä harmonisen särön suhteen tässä työssä nousevat esille:

• Miksi harmoniset säröt ovat laivan sähköverkon ongelma?

• Mitä vaikutuksia harmonisella säröllä on?

• Mitä säädöksiä laivan sähköverkolle harmonisten säröjen suhteen on?

• Miten harmoninen särö syntyy?

• Miten harmonista säröä lasketaan?

• Miten harmonista säröä mitataan?

• Kuinka harmonista säröä voi vähentää?
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2 Mitä on harmoninen kokonaissärö, THD?

Harmonisella kokonaissäröllä tarkoitetaan perustaajuuden kerrannaisia. Tämä työ huomioi

osin myös muita yliaaltoja, kuten taajuusmuuttajan (jonka kytkentätaajuus ei ole verkkotaa-

juuden kerrannainen) aiheuttaman siniaallon vääristymän – joka on siis yliaalto, mutta ei

sinällään välttämättä harmoninen yliaalto. ”Inter Harmonic” -termillä kutsutaan yliaaltoja,

joiden taajuus on perustaajuutta suurempi, mutta jonka taajuus ei ole sen kerrannainen. ”Sub

Harmonic” -termi taas viittaa taajuuteen, joka on perustaajuutta pienempi. Kun aaltomuoto

poikkeaa ideaalisesta sinimuodosta, se sisältää yliaaltoja, oli se sitten harmonista tai ei. Har-

moniset aallot virran ja jännitteen suhteen ovat perustejännitteen ja virran perustaajuuden

kerrannaisia. (Chattopadhyay, Madhuchhanda & Sengupta 2011, s. 42.) Jos esimerkiksi pe-

rustaajuus on 50 Hz, toinen harmoninen on 100 Hz, kolmas 150 Hz jne.

Harmonisen särön taajuus on sen järjestysluku kerrottuna verkon taajuudella, esimerkiksi 50

Hz taajuuden verkossa:

𝑓harmonic = 𝑛 ∗ 50Hz (2.1)
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Kuva 2.1 Fundamentaalinen 50 Hz:n taajuus ja sen toinen, kolmas ja neljäs harmoninen kerrannainen (Moha-

med, Zaid & Abu-Elyazeed 2017)

Harmonisia säröjä voidaan analysoida verkosta erilaisin menetelmin, niitä voidaan suodattaa

ja niiden alkulähde voidaan yrittää eristää, mutta niistä ei kuitenkaan koskaan päästä täysin

eroon.

Teoriassa harmonisia kerrannaisia on ääretön määrä, mutta tosiasiassa niistä ollaan kiinnos-

tuneita vain pienen määrän suhteen, koska kerrannaisten amplitudi heikkenee oleellisesti

määrän myötä, jolloin niitä ei tarvitse huomioida.

THD-arvo on itsessään suhteellinen arvo: se on kaikkien harmonisten yliaaltojen teho suh-

teutettuna ominaistaajuuden jännitteeseen ja virtaan.
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Tässä työssä käytän termiä THD kuvaamaan virran ja jännitteen harmonista kokonaissäröä.

Jännitteen harmoninen kokonaissärö on se, jota tarkkaillaan ja joka muodostuu harmonisen

virran ja impedanssin johdosta.

On mahdollista, ettei luokituslaitosten nykypäivän määritelmät sähkönlaadulle enää kelpaa

myöhemmin alati monimutkaisemmaksi muuttuvalle laivan sähköverkolle. Säännöt saatta-

vat muuttua, kun löydetään puutteita tai havaitaan, että esimerkiksi tutkittavien taajuuksien

ulkopuolella piilossa olevat taajuudet aiheuttavat ongelmia.

Kun mietitään laivan sähköverkkoa sen kaikkine laitteineen ja kytkentätaajuuksineen, lukui-

sine muuntajineen ja taajuusmuuttajineen ja niiden muodostamia harmonisia aaltoja, voi-

daan pohtia, kuinka nämä harmoniset summautuvat, kuinka niiden summat taas luovat uusia

harmonisia, ja sitä, kuinka voidaan lopulta löytää oikea tapa analysoida sitä, mikä on hyväk-

syttävä raja harmoniselle kokonaissärölle.

2.1 Harmonisen kokonaissärön vaikutus aaltomuotoon

Käytännössä sähkön aaltomuoto on aina vääristynyttä. Kuvassa 2.2 on esitettynä ideaalinen

sähkön aaltomuoto, jossa jännitteen ja virran aallot ovat täydellisesti samalla taajuudella, ja

vertailuna virran todellinen olomuoto, jossa harmoniset virrat ovat sitä muokanneet.
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Kuva 2.2 Vertailu ideaalisen ja säröytyneen virran aaltomuodon välillä (Born 2020)

Kun harmonisia yliaaltoja 350 Hz / 14,4 A, 450 Hz / 1,3 A, 550 Hz / 8,6 A, 650 Hz / 3,9 A

ja 750 Hz / 5,3 A lisätään ideaaliseen aaltomuotoon, päädytään (keltainen aalto) kohti esi-

merkin vääristynyttä muotoa (sininen aalto) (ks. kuva 2.3).

Kuva 2.3 Nimellistaajuuden virta 50 Hz / 75,7 A harmonisine kerrannaisineen 150 Hz / 37 A ja 250 Hz / 3,6

A (Born 2020)

Lopulta lisätään kaikki monikertojen virrat 50. asti, ja tuloksena on alun perin esitelty aalto-

muoto (ks. kuva 2.4).
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Kuva 2.4 Harmonisten monikertojen vaikutus siniaaltoon (Born 2020)
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3 Yleistä tietoa laivan sähköverkosta ja sen kuluttajista

Laivan sähköverkkotyypit ovat kokoelma Deltamarinin omista projekteista. Kaikki viittauk-

set olemassa oleviin aluksiin on poistettu ja kuvat on muokattu geneerisiksi tätä tutkimusta

varten. Sähköverkon laitteista on esitelty merkittävimmät harmonisten säröjen lähteet ja jä-

tetty pois pienkuluttajat.

Harmonisen kokonaissärön synnystä on kerätty tietoa alan kirjallisuudesta ja laitevalmista-

jien materiaaleista. Tämän lisäksi on kerätty tietoa harmonisen kokonaissärön laskemisesta,

eri valmistajien menetelmistä ja mittaustavoista. Tutkimustyön aikana osa suosituksista ja

standardeista on myös päivittynyt, ja suositus onkin tämän diplomityön sijaan aina tarkastaa

säädökset suoraan alkuperäisestä lähteestä.

3.1 Laivan sähköverkkotyypit

Laivan sähköverkko on itsenäinen, tietyllä tapaa joustava ja suuren impedanssin (verrattuna

maapuolen verkkoon) sähköverkko, jossa voi olla suuria kuluttajia. Tämän takia jännitteen

tehollisarvon ja taajuuden muutokset ovat suuria niiden nimellisarvoihin verrattuna. Koska

sähköverkkoon kytketään koko ajan enemmän isotehoisia sähkölaitteita, näiden aiheuttamat

suuret ja vaihtelevat sähkökuormitukset aiheuttavat lisää harmonisia säröjä ja jännitteen

vaihtelua eli ”transient phenomena” -ilmiötä (jossa verkon tila ei stabiloidu). Edellä mainit-

tujen lisäksi muodostuu vinokuormaa kolmivaiheverkkoon, jos vaiheiden kuormitus on ja-

kaantunut epätasaisesti vaiheiden kesken. (Mindykowski, 2014, s. 1.)

3.1.1 Perinteinen potkurikoneisto

Perinteisessä suorassa potkurikoneistossa on kolme generaattoria, joita ajetaan apukoneilla.

Kyseessä on ns. bulker-aluksen malli.
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Kuten kuvasta 3.1 voi huomata, laivan potkurikoneisto ja generaattorit ovat irrallaan toisis-

taan omina järjestelminään. Yksiviivakaavio ei sisällä potkurikoneistoa ollenkaan, vaan sillä

on oma pääkoneensa, johon potkurin akseli on suoraan kiinnitetty.

Kuva 3.1 Perinteisen potkurikoneiston yksiviivakaavio (Deltamarin kuva-arkisto, muokkaus Lahtinen)

3.1.2 Perinteinen potkurikoneisto akseligeneraattorilla

Kuvassa 3.2 on esitetty potkurikoneiston akseliin liitetty sähkögeneraattori, joka toimii usein

molempiin suuntiin: se mahdollistaa sähkötuotannon potkurikoneiston avulla, jossa laivan

akseli pyörittää akseligeneraattoria, mutta myös potkurikoneistokäytön sähkögeneraattorin

toimiessa moottorina.

Akseligeneraattoriin vaikuttaa pääkoneen pyörimisnopeuden vaihtelut johtuen tämän rin-

nankäytöstä sähköverkon apugeneraattoreiden kanssa. IGBT-transistoreilla rakennetut
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taajuusmuuttajat eivät kuluta reaktiivista tehoa eivätkä muodosta virran aaltomuodon vää-

ristymiä siinä määrin, että ne ylittäisivät standardien määrittämät raja-arvot. (Mindykowski

2014, s. 4.)

Kuva 3.2 Perinteisen potkurikoneiston yksiviivakaavio akseligeneraattorilla ja keulapotkurilla (Deltamarin

kuva-arkisto, muokkaus Lahtinen)

3.1.3 Sähköinen potkurikoneisto

Seuraavalla sivulla esitetyssä laivan sähköverkossa on kolme päägeneraattoria (MG), kaksi

keulatrusteria (BT), kaksi sähköistä potkurikoneistomoottoria (PM), yksi hätägeneraattori

(EG) ja lisäksi lukuisia muuntajia ja muita kuluttajia. Potkurikoneisto on täysin sähköinen,

ja esimerkiksi kolme generaattoria muodostavat sähkön kaikkeen kulutukseen.
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Hätätilanteessa, generaattorien esimerkiksi sammuessa, hätägeneraattori käynnistyy auto-

maattisesti pitääkseen yllä laivalle tärkeitä toimintoja, kuten hätävalaistusta, siihen asti, että

generaattorit saadaan jälleen käynnistettyä. Kiskokatkaisijoilla voidaan mahdollisesti vauri-

oituneet sähköverkon osat sulkea piiristä tai kuormantasauksen vuoksi niitä voidaan irrottaa.

Täyssähköisellä potkurikoneistolla yleisesti voidaan sanoa olevan suuret hyödyt aiempiin

potkurikoneistojärjestelmiin verrattuna: energiansäästö, pienemmät päästöt, pienemmät lai-

van värähtelyt, korkeampi potkurikoneiston hyötysuhde, joustavampi tilantarve yms. (Min-

dykowski, 2014, s. 4).

Kun käytössä on sähköinen potkurikoneisto, se käyttää arviolta 70 % tuotetusta sähköte-

hosta. Näin ollen sähköinen potkurikoneisto on suurin yksittäinen kuluttaja laivassa.
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Kuva 3.3 Sähköisen potkurikoneiston yksiviivakaavio (Deltamarin kuva-arkisto, muokkaus Lahtinen)

3.1.4 Sähköinen potkurikoneisto akustolla

Kuvassa 3.4  on esitetty hybridialuksen yksiviivakaaviosta toinen puoli. Toinen puoli kaavi-

osta on yleistäen pääperiaatteiltaan yhtenevä laitteistojen suhteen. Akusto ja sähkötoimiset

potkurit (2750 kW per kappale) jakavat saman DC-välipiirin. Kaaviossa generaattorit sijait-

sevat edelleen korkeajännitteisessä 11 kV:n sähköpiirissä, ja pääjännite muunnetaan 690 V:n

jännitteeksi. Tämän jälkeen sähköpiirissä on vielä muuntajia, kuten tässä tapauksessa 120
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VAC valaistukseen ja Yhdysvalloista tuttuun pistorasioiden sähköverkkoon ja 240 VAC se-

kalaisia kuluttajia varten.

Redundanttisena näkökulmana voidaan todeta, että kiskokatkaisijoilla voidaan kumpaa ta-

hansa puolta syöttää kumman tahansa puolen generaattoreista. Vauriotilanteessa voidaan jäl-

leen eristää vaurioitunut puoli verkosta.

Akustoa voidaan käyttää ns. peak shaving -toimintaan tasaamaan kulutuksen huippuja, jol-

loin voidaan säästää yhden apugeneraattorin käyttö, tai suoraan potkurikoneiston syöttönä,

jolloin voidaan esimerkiksi tietyillä vesialueilla operoida alusta pelkästään akuston varassa.
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Kuva 3.4 Sähköisen potkurikoneiston yksiviivakaavio akustolla (Deltamarin kuva-arkisto, muokkaus Lahti-

nen)

3.1.5 Sähköinen potkurikoneisto yhteisellä DC-verkolla

Alla esitetyssä sähköverkon esimerkissä (kuva 3.5) on potkurikoneistolla ja generaattoreilla

yhteinen tasasuunnattu verkko.
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Sähköverkossa generaattorit tuottavat tasasähköä tasasähkötauluun, mutta verkko itsessään

on vaihtovirtaa, jonka vaihtosuuntaus tapahtuu päätaulussa.

Alla olevassa esimerkissä on DC-verkosta eristettynä omana verkkonaan MS3, jossa on keu-

lapotkuri.

Kuva 3.5 Sähköisen potkurikoneiston yksiviivakaavio yhteisellä DC-verkolla (Deltamarin kuva-arkisto,

muokkaus Lahtinen)
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3.2 Sähköisen potkurikoneiston komponentit

Useat sähköisen potkurikoneiston tarjoajat laskevat ja mittaavat THD-arvon itse omilta pot-

kurikoneiston sähkökaapeiltaan eivätkä sisällytä siihen laivan muita potentiaalisia harmoni-

sen särön lähteitä. Suositus on kuitenkin, että koko laivan pienempien sähkökeskuksien po-

tentiaalinen harmonisten kokonaissäröjen olemassaolo otettaisiin huomioon.

Laivan sähköinen potkurikoneisto on sen suurin yksittäinen kuluttaja. Sen kokoluokka ja

merkitys huomioiden tässä luvussa käydään läpi sähköiseen potkurikoneistoon liittyvät eri-

laiset järjestelmät.

Verrattuna ns. perinteiseen potkurikoneistoon, jossa suuri pääkone pyörittää suoraan akselia,

sähköinen potkurikoneisto ottaa syöttönsä laivan sähköverkosta eikä ole riippuvainen pää-

koneiden (jotka pyörittävät generaattoreita) kierrosnopeudesta: suurten taajuusmuuttajien

avulla voidaan potkurikoneiston nopeutta muuttaa eikä nopeuden suhteen olla esimerkiksi

vaihteiston varassa. Tarjolla on myös tietynlaisia hybridimalleja, joissa on edelleen akseli-

vetoinen potkurikoneisto, mutta akseligeneraattoria voidaan käyttää myös sähkömoottorina,

jolloin potkurikoneistoon vaadittavan (sähkö)tehon voi ottaa esimerkiksi akustosta.

3.2.1 Ruoripotkuri/kääntöpotkuri

ABB:n Azipod-tuotemerkki on yleistynyt alan puhekieleen määrittelemään ruoripotkurin ni-

mitystä, ja tästä potkurikoneistojärjestelmästä käytetäänkin tuttavallisemmin yleisnimitystä

”Pod”, vaikka markkinoilla on muitakin valmistajia. Kääntöpotkuri on kääntyvä yksikkö ja

korvaa perinteisen potkurikoneiston ohella myös peräsimen. Kääntöpotkurien teholuokat

ovat yli 20 MW:iin asti. (ABB, 2021, Azipod electric propulsion.)



27

Kuva 3.6 ABB Azipod -potkurikoneistojärjestelmä (ABB 2021)

Pod-järjestelmässä generaattorit tuottavat sähkötehoa verkkoon. Perinteiseen potkurikoneis-

toon verrattuna generaattoreiden ja sähkötaulujen sijainnit ovat joustavampia, kun itse akseli

ei määrittele koko laitteiston sijaintia. (ABB, 2012, s. 6.) Käytännössä kuitenkin nykyisten

sääntöjen myötä usein redundanttiseksi kehitetty potkurikoneisto pyritään jakamaan niin,

että sen kumpikin puoli kykenee toimimaan itsenäisesti, jolloin vauriotilanteessa voidaan

ajaa alus turvallisesti satamaan.

Huomionarvoista on, ettei potkurikoneiston redundanttisuus sinällään riitä, vaan sitä tukevat

laitteistot, kuten tankit ja pumput, tulee suunnitella niin, ettei vauriotilanne estä toisen puolen

toimintaa.
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Kuva 3.7 Yksinkertaistettu pod-järjestelmän sähköverkko (ABB 2012, s. 6)

3.2.2 PTI/PTO-järjestelmä

Power Take In / Power Take out -järjestelmä on hybridi perinteisestä akselivetoisesta ja säh-

köisestä potkurikoneistosta: akseliin on asennettu generaattori, joka toimii myös moottorina.

Nimensä mukaisesti tällä järjestelmällä sähkömoottorin avulla voidaan joko tehostaa potku-

rikoneistoa tai hoitaa se kokonaan. Tämän lisäksi moottoria voidaan käyttää generaattorina,

joka muodostaa sähkötehoa laivan sähköverkkoon.

PTI/PTO-järjestelmässä voidaan käyttää akustoja vastaavalla tavalla kuin täysin sähköisessä

järjestelmässä.
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Kuva 3.8 ABB:n akseligeneraattori PTI/PTO, ns. hybridijärjestelmä (ABB, 2021, Variable speed shaft gene-

rator)

Yksinkertaisesta kuvaajasta (ks. kuva 3.9) voidaan todeta hybridijärjestelmän perusajatus:

akselille asennettu sähkömoottori toimii tarpeen tullen generaattorina tai akselia pyörittä-

vänä moottorina. Pääkone pystyy tuottamaan sähköä laivaverkkoon, ja konseptitasolla tämä

sallii esimerkiksi yhden apugeneraattorin korvaamisen. Potkurikoneisto on mahdollista tuot-

taa vain pääkoneen avulla tai vastaavasti täysin apukoneiden avulla, jossa jälkimmäistä kut-

sutaan PTH-optioksi (”Power Take Home”). Jos pääkoneen potkurikoneisto tarvitsee teho-

lisäystä akselille, sitä voidaan tehdä PTO-tilassa.
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Kuva 3.9 Akseligeneraattorin PTI/PTO-järjestelmä (Wankhede 2021)

3.3 Laivan sähköverkkoon liitetyt laitteet

Kuten aiemmin esitellyistä laivan sähköverkoista voidaan huomata, verkkoon kytkettyjen

laitteiden määrä on kasvanut. Potkurikoneistolaitteistojen lisäksi monet muutkin laitteet si-

sältävät taajuusmuuttajia ja muita laitteita, jotka tuottavat laivan sähköverkkoon häiriöitä:

akustot, nosturit, kiinnitysköysien ja ankkurien vinssit, keulapotkurit, jäähdytysvesipumput,

puhaltimet, jäähdytyskompressorit, huonolaatuiset led-valaisimet jne. (Mindykowski 2014,

s. 13). Taajuusohjattavia pumppuja on monessa modernin laivan sovelluksessa.

Tämä työ ei keskity laivan pienkuluttajiin (ja niiden tuottamiin harmonisiin säröihin), vaan

potkurikoneistoon ja sen taajuusmuuttajiin, koska ne ovat merkittävässä asemassa koskien

harmonisen kokonaissärön ja muiden säröjen syntyä. Menetelmänä on käydä läpi eri valmis-

tajien testejä ja yleistä teoriaa niiden rakenteesta ja esittää, miksi ja miten harmoniset koko-

naissäröt syntyvät.

Taajuusmuuttajan perusidea on yksinkertainen: se muuttaa vaihtojännitteen tasajännitteeksi,

minkä jälkeen se muuttaa sen jälleen vaihtojännitteeksi halutulle taajuudelle. Tällöin
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taajuusmuuttajalla voidaan päälle/pois-toiminnan sijaan hallita tavallisen kolmivaihemoot-

torin pyörimisnopeutta.
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4 Miksi harmoniset säröt ovat laivan sähköverkon ongelma?

Verrattuna maapuolen sähköverkkoon lukuisilla generaattoreilla ja muuntajilla varustettu

laivan sähköverkon impedanssi on korkea suhteessa maapuolen sähköverkkoon (Min-

dykowski 2014, s. 13). Laivan sähköverkkoa voidaankin mieluummin verrata mikroverk-

koon kuin maapuolen sähköverkkoon (Jayasinghe, Meegahapola, Fernando, Jin & Guerrero

2017, s. 1).

Virran harmonisen särön ja impedanssin määrä on suoraan verrannollinen harmonisen jän-

nitesärön määrään (Kumar & Zare 2019, s. 18).

4.1 Harmonisten säröjen vaikutus sähköverkon laitteille

Syy, miksi ollaan erityisen kiinnostuneita jännitteen harmonisesta säröstä, on se, että se le-

viää kaikkialle sähköverkkoon. Jännitteen harmonisen kokonaissärön määrää voidaan vä-

hentää minimoimalla virran harmonista kokonaissäröä.

Harmonisen kokonaissärön kasvaessa verkossa aiheutuu muun muassa kuumenemista

muuntajissa ja lämpösuojien laukeamisia. Tämän lisäksi suora lämpöhäviö tarkoittaa myös

hyötysuhteen heikentymistä. On myös havaittu, että elektronissa laitteissa olevat ”mystiset”

viat, kuten oudot hälytykset ja tiedonsiirtokatkot, voivat olla juuri lähtöisin verkon harmo-

nisesta kokonaissäröstä.

Muuntajien lisäksi harmonisten aiheuttamaa ylikuumenemista esiintyy muun muassa kaape-

leissa, moottoreissa, generaattoreissa ja kondensaattoreissa. Valaisimet ja erilaiset näytöt

voivat vilkkua tämän takia, ja erilaiset mittarit voivat näyttää vääriä lukemia. Harmoniset

säröt siis aiheuttavat taloudellisia tappioita laivaomistajille aiheuttamalla tehohäviöitä ja tu-

hoamalla laitteita.



33

Suuri harmonisten määrä luo myös epävarmuutta monelta osin: se heikentää laivan taloudel-

lisuutta, mutta harmoniset säröt voivat myös aiheuttaa suoranaisia vaaratilanteita, jos ne ha-

jottavat tai rajoittavat laivalle tärkeiden laitteiden toimintaa (Mindykowski 2014, s. 13). Jos

esimerkiksi harmonisten suodatus tuhoutuu, voi se teoriassa (ja ainakin pahimmassa) ta-

pauksessa tuhota potkurikoneistolle tärkeitä laitteita niin, etteivät redundanttinen suunnittelu

ja toteutus pysty estämään sitä, että laiva menettää kokonaan potkurikoneiston.

Suunnittelussa voidaan huomioida, että laitteet, jotka ovat alttiimpia jännitteen muutoksille

ja laivaturvallisuuden kannalta kriittisiä, voidaan syöttää omasta erillisestä alasysteemistään,

tai jos laivassa on suuria häiriöiden aiheuttajia, nämä voisivat olla syötettyjä omasta gene-

raattorista. Tutkimusten mukaan on tehty yksinkertainen sääntö koskien harmonisia säröjä:

mitä vähemmän generaattoreita, sitä enemmän harmonisia yliaaltoja. (Mindykowski 2014,

s. 13.)

4.1.1 Muuntajat

Harmoniset säröt vaikuttavat muuntajien häviöihin ja toimintaikään. Yleensä jokainen säh-

kölaite on suunniteltu toimimaan tietyllä taajuudella ja tietyissä olosuhteissa. Harmoninen

kokonaissärö aiheuttaa muuntajan ja sen komponenttien lämpenemistä. Harmoninen koko-

naissärö muuntajassa lisää mahdollisesti myös resonansseja ja voi aiheuttaa releiden odotta-

matonta toimintaa. (Pejovski, Najdenkoski & Digalovski 2017, s. 1.)

Suurimpia vaikutuksia ei-lineaarisista kuormista muuntajille ovat muun muassa: muuntajan

sydämen saturaatio eli kyllästyminen ja tämän ytimen lämpöhäviöt (hystereesistä ja pyörre-

virtojen lisääntymisestä johtuen) sekä käämien ja muiden komponenttien (mm. eristyksien)

lämpötilojen nousut. Kaikki tämä aiheuttaa muuntajan hyötysuhteen heikkenemistä, siitä

ulos saatavan tehon vähenemistä ja lopulta sen nopeampaa hajoamista. Muuntaja on suun-

niteltu toimimaan sille määritellyn tehon mukaan minimaalisilla häviöillä. (Pejovski, Naj-

denkoski & Digalovski 2017, s. 2.)
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Muuntaja voidaan kytkeä esimerkiksi joko tähti- tai kolmiokytkentään.

Kuva 4.1 Kolmivaiheinen tähti- ja kolmiokytkentä (Electronics Tutorials 2020)

Tähtikytkennän ideaalisessa tilanteessa vaiheiden virtojen summa on nolla, koska kaikki vai-

heet kumoavat toisensa keskipisteessä. Kolmansilla yliaalloilla ei kuitenkaan ole vaihekul-

maeroa, minkä vuoksi ne eivät nollaudu tähtipisteessä. Tämän takia tähtipisteen nollaan kyt-

ketty johdin kuljettaa kaikkien vaiheiden kolmatta yliaaltovirtaa. (Korpinen, Mikkola,

Keikko & Falck 2008, s. 19.)

4.1.2 Moottorit

Kolmivaiheisessa moottorissa magneettikenttä luodaan käämien avulla, ja magneettikentät

pyörivät 120 asteen vaihekulmassa toisiinsa nähden. Kun magneettikenttään muodostuu yli-

aaltoja, se voi yrittää jarruttaa tai kiihdyttää moottoria. Molemmissa tapauksissa yliaallot

ovat hukkatehoa ja muodostavat hukkalämpöä, koska moottori pyrkii pyörimään vaki-

onopeudellaan. Mahdollista on myös oskilloiva vääntövärähtely, joka voi luoda resonanssin

tietyllä pyörimisnopeudella.
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Harmonisia säröjä sisältävä syöttöjännite vaikuttaa moottorin tuottamaan vääntöön ja sen

vaihtelemiseen kierron aikana (torque ripple) sekä tämän lisäksi lämpötilaan, värähtelyyn ja

laakerien rasitukseen.

Virranahtoilmiössä (skin effect) korkeilla taajuuksilla virran elektronit ajautuvat johtimen

uloimmalle kehälle. Ilmiö aiheuttaa sen, ettei johtimen poikkipinta-ala ole tehokkaasti käy-

tössä ja elektronit pakkautuvat tiheämmin pienemmälle alalle. Tämä aiheuttaa resistanssin

kasvun ja siitä johtuvan tehohäviön. Moottoreissa ilmiötä kutsutaan ”deep bar effect” -ni-

mellä, koska se esiintyy lähinnä roottorin johdintangoissa (häkkikäämin johde). Roottorin

laminoinnin päällimmäinen kerros alkaa saturoitumaan (kyllästymään) ja moottorin reak-

tanssi muuttuu. (Faduyile 2009, s. 8.)
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5 Mitä säädöksiä laivan sähköverkolle on harmonisen särön

suhteen?

Luokituslaitos määrittelee säännöt sähkönlaadun suhteen: esimerkiksi taajuuden, jännitteen

ja harmonisen jännitteen tulee olla määriteltyjen rajojen sisällä tai ainakin poikkeama niissä

tulee olla perusteltua. Periaatteena voi pitää, että luokituslaitos antaa ohjeistuksen, josta voi

poiketa, jos luokituslaitos tämän hyväksyy. On huomionarvoista myös, että harmonisen ko-

konaissärön maksimi voi olla myös laivatilaajan määrittämä ja se voi olla luokituslaitosten

määrittämiä rajoja tiukempi.

Luokituslaitosten sääntöjä on kerätty niiden omista dokumenteista käyttäen samalla myös

muita lähteitä. Ongelmaksi on tullut standardien maksullisuus, minkä vuoksi on täytynyt

käyttää myös esimerkiksi ulkopuolisen tahon tulkintaa standardin säännöistä.

Yleisesti ottaen Yhdysvalloissa ja EU:ssa ovat seuraavat standardit muodostuneet ohjeistuk-

siksi uusiin asennuksiin (Swamy 2005, s. 1):

• IEEE-519 – Recommend Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric

Power Systems.

• EN61000-3-2 – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16A per

phase).

5.1 Luokituslaitokset

Merialalla kaksi suurta luokituslaitosta ovat DNV GL (vaihtamassa tätä kirjoitettaessa ni-

mensä pelkäksi DNV:ksi) ja Lloyd’s Register. Edellä mainittuja tahoja ylempänä toimii
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IMO-järjestön (Internal Maritime Organization) SOLAS (International Convention for the

Safety of Life at Sea), johon myös luokituslaitosten ohjeistukset perustuvat.

5.1.1  DNV GL

Luokituslaitoksien tulkinnanvaraiset säädökset saattavat viitata suoraan muihin standardei-

hin. Esimerkiksi DNV GL mainitsee, että sen harmonisen kokonaissärön rajat tulee määri-

tellä IEC 61000-2-4 -standardin mukaan, jonka lisäksi se itse määrittelee yksittäisen harmo-

nisen särön monikerran maksimin 5 %:ksi, joka poikkeaa IEC 61000-2-4:n vaatimuksesta.

Luokituslaitos ei määrittele pelkästään harmonisen särön maksimimäärää, vaan se määritte-

lee myös huomioimaan harmonisen särön laivan järjestelmissä. Poikkeamat raja-arvoihin

sallitaan, jos koko jakelu ja kaikki sen kuluttajat on suunniteltu kestämään isompaa harmo-

nista säröä. (DNV GL, Part 4 Systems and components Chapter 8 Electrical installations,

DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch8.)

DNV GL toteaa pykälässä 1.2.7, etteivät harmoniset säröt jännitteen, taajuuden tai virran

suhteen saa aiheuttaa missään laitteistossa häiriöitä, oli sitten kyse suorasta johtumisesta,

konduktiosta tai säteilystä.

Jos järjestelmä suunnitellaan yli 5 %:n harmoniselle kokonaissärölle, pitää lämpöhäviöt huo-

mioida eri komponenteissa, kuten muuntajien käämeissä ja kondensaattoreissa. Huomioida

täytyy myös kaikki sen aiheuttamat häiriöt, jotka vaikuttavat mittatarkkuuteen, suojalaittei-

den ja kaikkien kommunikointi- ja kontrollisysteemien toimintaan, mukaan lukien tutkat ja

muut navigointisysteemit. Luokituslaitoksen ollessa kyseessä tulee laitteiden toimintavar-

muus tilanteeseen nähden myös todentaa dokumentein. (DNV GL -luokituslaitos, Part 4 Sys-

tems and components Chapter 8 Electrical installations, DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch8.)

Jos käytössä on ulkopuolisia harmonisen kokonaissärön suotimia eli ei esimerkiksi taajuus-

muuttajan sisäisiä, täytyy harmonisen kokonaissärön määrä laskea myös sellaisessa tilan-

teessa, että suodin on tuhoutunut. Laivan operointia varten tulee olla selvitys sen eri
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käyttömoodeista ja niiden aiheuttamista harmonisista kokonaissäröistä. Tämän lisäksi täytyy

olla ohjeistus laivan operoimiseksi tilanteessa, jossa harmonisen särön suodin on tuhoutunut.

Harmonisen kokonaissärön mittaus laivan pääjännitekiskoilla täytyy myös olla jatkuvaa ja

häiriötilanteesta täytyy saada miehitetylle valvontakeskukselle hälytys. Jos käytössä on luo-

kituslaitoksen E0-säädös, tulee hälytysten tallentua lokiin. (DNV GL -luokituslaitos, Part 4

Systems and components Chapter 8 Electrical installations, DNVGL-RU-SHIP-Pt4Ch8.)

DNV GL määrittelee myös harmonisen särön suotimelle kriteerejä. Suotimella täytyy olla

oma erotinkytkin, jolla ne voidaan erottaa verkosta vikatilanteessa. Suotimen jokainen vaihe

tulee olla suojattu omalla automaattisella suojakytkimellään, ja yhdenkin kytkimen laukea-

misen täytyy erottaa koko suodin verkosta automaattisesti. Suojakytkimen laukeamisen täy-

tyy aiheuttaa hälytys miehitetyllä valvontapaikalla. Luokan sääntöhistoriasta voi huomata,

että erillisten suotimien käytöstä aiheutuneet vaatimukset ovat tulleet voimaan 2017.

5.1.2 Lloyd’s Register

Vastaavalla tavalla kuin DNV GL -luokituslaitos, myös Lloyd’s Register asettaa tiukempia

ehtoja sille, että käytetään erillisiä harmonisen särön suotimia standardin luvussa 5.10. Jos

käytössä on erilliset suotimet, tulee harmonisista kokonaissäröä mitata jatkuvasti pääjänni-

tekiskoista ja liiallisen kokonaissärön tulee tehdä hälytys miehitetylle asemalle. Jos mitta-

laitteisto on yhdistetty automaatiojärjestelmään, tulee häiriötilanteet tallentaa. Jos näin ei

ole, täytyy mittaukset tehdä vuosittain ja lisäksi jokaisen muutoksen jälkeen, joka tulee lai-

van jakeluun tai sen kuluttajiin, ja tulokset tulee dokumentoida. Luokituslaitoksen mukaan

jokainen muutos vaatii uudet mittaukset. (Lloyd’s Register Rulefinder 2021, 5.10.)

Toisin kuin DNV GL, Lloyd’s Register määrittelee suoraan käytettävän kaavan, jossa Vh on

harmonisen monikerran (h) RMS amplitudi ja V1 on fundamentaalin jännitteen RMS-arvo.

THD =
𝑉ℎ2

∞
ℎ=2

𝑉1
∗ 100 (5.1)
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Lloyd’s Register määrittelee, ettei harmoninen kokonaissärö saa ylittää 8 %:a fundamentaa-

lisesta jännitteestä laskettuna 50. monikertaan asti, mutta myös sen, ettei yksikään 25. mo-

nikerran jälkeen saa ylittää 1,5 %:a fundamentaalisesta jännitteestä.

Harmonisille suotimille Lloyd’s Register luokittelee kohdassa 5.11 muun muassa, että har-

monisten kokonaissäröjen laskentaraportin tulee sisältää myös harmonisen suotimen toimin-

taiän, laitteiden lämpötilannousu harmonisten johdosta tulee ottaa huomioon ja itse suotimen

rakenteen tulee olla yhteneväinen sähkökeskuksien standardien kanssa. Eri moodit tulee

myös määritellä, jotta harmoninen kokonaissärö ei nouse ylitse raja-arvojen. Tämän lisäksi

tulee olla laskelmat tilanteesta, joissa suodin tai suotimet ovat hajonneet. Samoin kuten DNV

GL -standardissa, ohjeistus ei koske tilannetta, jossa suotimet ovat yksittäisissä laitteissa,

kuten pumpun taajuusmuuttajassa itsessään.

Lloyd’s Register määrittelee kohdassa 10.1.5, että muuntajan ollessa verkossa, jossa on har-

monista säröä, tulee harmonisen särön muodostama lämmönnousu huomioida muuntajan

mitoituksessa. Myös muuntajan kytkennän suhteen pyritään huomioimaan tapa, jolla voi-

daan harmonista säröä vähentää mahdollisimman paljon. Samoin pyörivien laitteiden tulee

kestää lämpökuorma, jota harmoninen särö voi aiheuttaa.

Lloyd’s Register esimerkiksi sallii potkurikoneiston suhteen 16.3.9-pykälässä, että sen pii-

rissä voidaan sallia jopa 10 %:n THD, jos piiri ei ole suoraan yhteydessä laivan pääsyöttöön

ja jos voidaan todentaa, että laitteisto voi toimia tuolla arvolla. Kohdassa 1.8.4 kerrotaan

myös yleisesti, että jos korkeampi THD on määritetty, kaikkien laitteiden tulee olla suunni-

teltu kestämään suurempi harmoninen kokonaissärö. (Lloyd’s Register Rulefinder 2021,

16.3.9.)

Harmoniset säröt vaikuttavat myös muuhun suojaukseen, kuten maavuodon tarkkailuun.

Koska harmoninen särö saattaa kapasitiivisen efektinsä johdosta lisätä maavuotoja, antaa

Lloyd’s Register poikkeuksen kohdassa 6.4, että maavuodon sallitaan olla suurempi, kunhan

piirit ovat eristettävissä toisistaan (Lloyd’s Register Rulefinder 2021, 6.4).
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Kohdassa 6.13 ohjeistetaan DNV GL -standardin mukaisesti, että suotimen jälkeisen kyt-

kennän tulee olla suojattu jokaisen vaiheen suhteen ylikuormitukselta ja suojan laukeamisen

tulee automaattisesti kytkeä suodin irti sähköverkosta. Virralle tulee olla myös vinokuormaa

varten oma erillinen suojauslaite, jonka tulee toimia ”fail safe” -periaatteella. Suojalaitteiden

laukeamisen tulee muodostaa hälytys ja suojalaitteen kytkemisen takaisin päälle täytyy olla

manuaalinen toimenpide. Mikäli käytössä on kondensaattoreita, näillä täytyy olla ylipainetta

varten varoventtiili tai muu vastaava tapa, jolla estetään paineen nousu.

5.2 Luokituslaitoksien raja-arvoja harmoniselle kokonaissärölle

Merialalla on DNV GL:n ja Lloyd’s Registerin ohella muitakin luokituslaitoksia. Tauluk-

koon 5.1 on koottu luokituslaitoksien määritelmiä harmoniselle särölle jännitteen suhteen.
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Taulukko 5.1 Luokituslaitoksien raja-arvot harmoniselle särölle

Luokituslaitos Viittaus THDu maksimi

Yksittäisen har-
monisen mak-
simi

DNV (ex DNV GL) Det
Norske Veritas

Rules for classification: Ships (Oct.
2019), Part 4, Chapter 8, Section 2, 1.2.7

8 % 5 %

BV Bureau Veritas French
certification – Määritelmä,
jos verkossa ei ole suuria
staattisia konverttereita ja
syöttö on synkronoidusta
generaattorista

Rules for Classification of Steel
Ships (2021)
Part C, Chapter 2, 2.4.1

5 % 3 %

BV Bureau Veritas French
certification – Määritelmä,
jos syötössä on suuria staat-
tisia konverttereita ja/tai
jossa sen kuorma on suuri
osa verkon kuormitusta

Rules for Classification of Steel
Ships (2021)
Part C, Chapter 2, 2.4.2

10% 5 % aina 15. ker-
rannaiseen asti,
jonka jälkeen vä-
hentyen 100.
kerrannaiseen
asti 1 %:iin

Lloyd's Register - British
Ship Society

Rules and Regulations for the
Classification of Ships (July 2019)
Part 6, Chapter 2, Section 1, 1.8.3

8 % Yksittäisiä har-
monisia välillä 2-
25 ei ole määri-
telty ja 25-50 väl-
lillä <= 1,5 %

Rina Registro Italiano Na-
vale – Määritelmä, jos ver-
kossa ei ole suuria staattisia
konverttereita ja syöttö on
synkronoidusta generaatto-
rista

Rules for the Classification of
Ships (Jan. 2020)
Part C, Chapter 2, Section 2, 2.2.1

5 % 3 %

Rina Registro Italiano Na-
vale - Määritelmä, jos syö-
tössä suuria staattisia kon-
verttereita ja/tai jossa sen
kuorma on suuri osa verkon
kuormitusta

Rules for the Classification of
Ships (Jan. 2020)
Part C, Chapter 2, Section 2, 2.2.2

10 % 5 % aina 15. ker-
rannaiseen asti,
jonka jälkeen vä-
hentyen 100.
kerrannaiseen
asti 1 %:iin

RS Russian Maritime Rules for the Classification and
Construction of Sea-Going Ships
(2016)
Part XI, Section 2.2.1

10 % (määritelty "särönä"
200. harmoniseen moninker-
taan)

10 % aina 15.
kerrannaiseen
asti, jonka jäl-
keen vähentyen
100. kerrannai-
seen asti 1 %:iin
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Kuva 5.1 Bureau Veritaksen raja-arvo yksittäisen harmonisen suhteelliselle osuudelle (Bureau Veritas 2021,

Rules for the Classification of Steel Ships – Part C – Machinery, Electricity, Automation and Fire Protection

Chapter 2-3)

Kuva 5.2 Russian Maritimen raja-arvo yksittäisen harmonisen suhteelliselle osuudelle (Russian Maritime Re-

gister of Shipping. 2016 Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships, Part XI Electrical

Equipment fig. 2.2.1.2.2)

5.3 IEEE-519-2014

Yleinen standardi harmonisten hallintaan sähköverkoissa on IEEE-519-2014, joka sisältää

suosituksia ja määräyksiä koskien sähköverkkojen sähkönlaatua etenkin harmonisten särö-

jen suhteen.

Total Demand Distortion (TDD) pohjaa IEEE-519-2014 -standardiin, joka yleisellä tasolla

määrittelee harmonisen särön kriteereitä. Kriteeri huomioi sen, että siinä, missä THD-mit-

taus perustuu ”cycle by cycle” -arvioon, jossa sitä suhteutetaan aina hetkellisesti perusjän-

nitteeseen tai -virtaan, TDD:llä huomioidaan pidempiaikainen sykli ja siinä huomioidaan

alati muuttuva kuorma.
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Suuri muutos IEEE-519-standardissa vuosien 1995 ja 2014 välillä onkin, että TDD-arvoa

tulisi tarkastella 12 kuukauden jaksona aiemman 15–30 minuutin sijaan (Elspec 2014 Un-

derstanding the IEEE 519 – 2014 standard for Harmonics).

Standardissa määritellään ”maximum demand load current”, joka on alla esitetyn TDD-kaa-

van jakajana oleva Idemand.

TDD =
𝐼𝑛2

∞
𝑛=2

Idemand
(5.2)

Tärkeä huomio IEEE-519-standardista on, että sen vasemmassa reunassa määritellään te-

holähteen koon ja kuorman suhde, jota kutsutaan ”short circuit ratio” -termillä eli oikosul-

kusuhteeksi.

Taulukosta 5.2 voi päätellä, että jos käytössä on suuri teholähde ja pieni kuorma, sallittu

TDD on suhteessa suurempi.
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Taulukko 5.2 Mukaelma standardin 519-1995 harmonisen virran raja-arvoista

Harmonisen virran suhteellinen maksimiosuus IL suhteen IEEE Std 519-1992

mukaan

Yksittäisen (parittoman) harmonisen kerrannaisen maksimi

ISC/IL h<11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<17 35≤h TDD

<20* 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0

20<50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0

50<100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0

100<1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0

>1000 15,0 7,0 6,0 2,0 1,4 20,0

* = kaikki sähkötuotannon laitteisto rajattu tähän huolimatta sen oikosulkusuhteesta

Parilliset harmoniset on rajoitettu 25 %:iin parittomien raja-arvosta.

Taulukossa on esitetty:

ISC = suurin oikosulkuvirta PCC-pisteessä [A]

IL = maksimikuormitus PCC-pisteessä [A]

5.3.1 Esimerkki IEEE-519-hyväksytyn TDD-arvon laskemiseksi

Oikosulkusuhteen laskemiseen täytyy tietää tarjolla oleva oikosulkuvirta uudelle epälineaa-

riselle kuormalle. Jos tiedetään jakelumuuntajat, oikosulkuvirta, kaapelien impedanssi ja

muut sarjaimpedanssit, voidaan oikosulkuvirta laskea. Käytännössä kuitenkin on tavallista,

että käytetään suoraan muuntajan oikosulkuvirtaa. Oletetaan, että käytössä on tavallinen in-

duktiomoottori, jota syöttää taajuusmuuttaja. Tuossa tilanteessa käytetään moottorin tyyppi-

kilven virtamerkintää eli sitä määrää ampeereita, joita moottori käyttää, kun se on suoraan

kytketty sähköverkkoon. (Swamy 2005, s. 3.)
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Esimerkki:

Käytössä on 400 V:n sähköverkkoon 1000 kVA:n 3-vaihejakelumuuntaja, jonka impedanssi

on 4 %.

Muuntajan maksimivirta on tuolloin:

1000∗1000VA
(√3∗400V)

= 1443A (5.3)

Jos käytössä ei ole muuta tietoa impedansseista, voidaan tästä laskea oikosulkuvirta, jossa

saatu arvo jaetaan muuntajan impedanssilla:

1443𝐴
0.04

= 36kA (5.4)

Kytkettävän pumpun vaatima virta on tyyppikilven mukaan 110 A.

Tästä voidaan laskea oikosulkusuhde, short-circuit ratio:

36kA/110A = 326 (5.5)

IEC-519-kaavion mukaan tuolloin voidaan TDD-suhteen hyväksyä maksimissaan 15 %:n

osuus. (Swamy 2005, s. 3.)
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5.3.2 PCC IEEE 591 -standardin mukaan

Oleellinen asia harmonisen kokonaissärön määrittelyssä on se piste sähköverkosta, josta

määrittely halutaan tehdä. IEEE 519 -standardin mukaan tämä piste, PCC, ei ole itse kulut-

tajassa vaan se on jakelussa, mahdollisimman lähellä kuluttajan kytkentäpistettä, johon voi-

daan kytkeä myös muita kuluttajia. (Elspec 2014, Understanding the IEEE 519 – 2014 stan-

dard for Harmonics.)

Standardin kohta ei määrittele, että PCC sijaitsisi vain pienten kuluttajien syöttöpäässä, vaan

PCC voi olla myös muuntajien HV-puolella. Aiempi 1992 vuoden standardi määritteli, että

PCC on epälineaaristen ja muiden kuluttajien välissä.

Jos on määritelty, että IEEE Std 1159-2014 tulee täyttyä laivakäytössä, se tarkoittaa, että

laivan sähkölaadun tarkkailua tulisi tehdä sen kaikissa operointitavoissa, oli kyse sitten ma-

noveerauksesta, meriajosta tai satamakäytöstä koko vuoden aikana. Kuorman aiheuttamien

virtojen analysointi on tärkeää varsinkin ei-lineaaristen kuormien suhteen, mutta näitä rajoja

luokituslaitokset eivät ole määritelleet. (Mindykowski 2014, s. 4.)

Harmonisen kokonaissärön mittaamisen ajankohta vaikuttaa suuresti mittaustulokseen, ja

kuormien päälle- ja poiskytkeminen aiheuttaa eniten häiriöitä verkkoon. Voidaan todeta, että

mitoituksen oikealla ajoituksella mittaustulokset voidaan saada helpommin luokituslaitosten

standardien sisälle, ellei vaadita pitkäaikaista mittausten seurantaa.
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6 Säädöksiä ja määrittelyä ei-jatkuvalle ja lyhytaikaiselle

harmoniselle särölle

Aiemmin esiteltyjen pidempiaikaisten harmonisten säröjen lisäksi sähköverkossa on lyhyt-

aikaisia ja taajuudeltaan poikkeavia harmonisia säröjä.

6.1 Harmonisen särön purkaukset

Aktiivisuuntimen sisältävät tyristoripohjaiset taajuusmuuttajat voivat aiheuttaa satunnaisia

shokkikuormia, jotka luovat harmonisen särön purkauksia verkkoon ja jotka kestävät alle 3

sekuntia ja ovat täten luokiteltu lyhytaikaisisiksi.

IEC 610000-2-2 ja IEC 61000-2-12 määrittelevät rajoituksia hyväksytylle lyhytkestoiselle

särölle, jossa shokkikuorman ja tavallisen kuorman yhdistelmä voi pudottaa jännitettä het-

kellisesti aiheuttaen esimerkiksi vilkkumista valaistuksessa. Tästä syystä harmonisen särön

määrä ei ole yhtä merkittävä tekijä kuin jännitteen tippuminen, jolloin säädökset koskevat

myös jännitetason ja ”flicker”-tasojen rajoituksia. (Engineering Recommendation G5/4-1,

2005, 9.1.)

Lyhytkestoisille purkauksille voidaan soveltaa standardin G5/5 mukaan harmonisten säröjen

sallittuja tasoja kertoimen kautta (yhtälö 6.1), jossa (Engineering Recommendation G5/5,

2020, 5.5)

ksde=korjauskerroin

n=harmonisen monikerta

𝑘sde = 1.3 + 0,7
45
∗ (𝑛 − 5) (6.1)
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6.2 Interharmoninen särö

Säröä, joka ei suoraan ole taajuuden kerrannainen, kutsutaan tässä termillä ”interharmoninen

särö”. Interharmoniseksi säröksi määritellään jokainen taajuuden jaksollinen komponentti,

joka ei ole järjestelmän fundamentaalisen taajuuden kerrannainen. (Marz 2016, s. 1.) Tul-

kinta on tehty IEEE Standard 519-2014:n mukaan, ja IEC 61000-2-1 sisältää vastaavan mää-

ritelmän.

Interharmonista säröä tuottavat muun muassa nopeat kuormanvaihtelut sekä staattisten

muuntimien kytkentätaajuudet, jotka eivät ole synkronoituna verkon nimellistaajuuteen.

Varsinkin IGBT-pohjaiset taajuusmuuttajat muodostavat interharmonista säröä. Rinnan tai

sarjaan kytketyt kondensaattorit voivat myös oskilloida interharmonista säröä. Muuntajissa

ja induktiomoottoreissa voi saturaatio tuottaa interharmonista säröä, etenkin moottorien ta-

pauksessa käynnistäminen ja äkilliset muutokset niiden kuormituksessa. Interharmonisen sä-

rön vaikutukset ovat samansuuntaisia harmonisen särön kanssa. Se aiheuttaa ylikuormaa

laitteissa, lisää yleisesti komponenttien lämpöhäviöitä, oskillaatiota eri laitteissa, muuntajien

saturaatiota ja häiritsee esimerkiksi telekommunikoinnin signaaleja. Harmonisesta säröstä

poiketen interharmonisen särön vaikutuksia on myös muun muassa valojen toiminnassa (väl-

kehdintä) ja tiedonsiirrossa, jos käytössä on Power Line Communication eli sähköjärjestel-

män sähkökaapelissa tapahtuva tiedonsiirto. (Marz 2016, s. 1–2.)

6.2.1 Interharmonisten mittaus

Mittausteknisesti interharmoniset yliaallot voivat tuoda haasteita. Yleisesti ottaen tapa, jolla

fundamentaalisen taajuuden komponentteja mitataan, on sidoksissa tähän taajuuteen. Tämän

jälkeen signaali analysoidaan Fourierin menetelmällä, joka tuossa tapauksessa analysoi sig-

naalin tarkasti olettaen, ettei siinä ole interharmonisia komponentteja.

Fourierin muutos käyttää tiettyä mittausaikaikkunaa (1/Hz), jonka sisällä se ottaa tietyn mää-

rän näytteitä. Tuolloin oletus on, että tilanne on sama kaikkialla mittausaikaikkunan
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ulkopuolella, joka pelkälle harmoniselle yliaallolle on sopiva määre, mutta ei välttämättä

interharmoniselle yliaallolle. (Marz 2016, s. 4.)

Jos halutaan tarkastella mittauksessa myös interharmonisia yliaaltoja, Fourierin muutok-

sessa ei voida käyttää fundamentaalista taajuutta samoine näytteineen, vaan näytteenottoja

tulee olla enemmän ja aikaikkunan suurempi.

Mikäli mittauksessa on IEC 61000-4-30 -määritelmän mukaan 10 sykliä (perustaajuuden

ollessa 50 Hz), jokaisen pituus on 200 ms ja taajuuksien intervallit ovat 5 Hz:n välissä, kuvan

6.1 mukaisesti, jonka esittämällä tavalla interharmoniset voidaan ryhmittää harmonisiksi

ryhmiksi.

Kuva 6.1 Harmonisten yliaaltojen välinen interharmoninen komponentti (Engineering Recommendation G5/5,

2020, 5.5, s. 28)

Kuvassa 6.1 esitetylle ”interharmonic subgroup” -ryhmälle voidaan esittää yhtälö 6.2 IEC

61000-4-30:n ja IEC 610000-4-7:n mukaisesti (Engineering Recommendation G5/5, 2020,

5.4, s. 27), jossa;

Vh ig = alaryhmän RMS-jännite [V], harmonisen moninkerralle h
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n = interharmonisen järjestysluku ryhmän sisällä

𝑉𝑖,𝑛
ℎ,ℎ+1= RMS-jännite [V] harmonisen h ja h+1 välillä

𝑉ℎ 𝑖𝑔 = ∑ 𝑉𝑖,𝑛
ℎ,ℎ+1 2𝑛=8

𝑛=2 (6.2)

Standardit IEEE 519 ja IEC 61000-2-2 käsittelevät asiaa valojen välkkymistä koskevassa

ohjeistuksessaan, mutta pakollista standardia niiden rajaamiseen ei ole (Marz 2016, s. 8).

Tutkimustyötä tehdessä luokituslaitoksilta ei löytynyt erillisiä määritelmiä interharmonisille

yliaalloille.

6.3 Jännitekuoppa ”voltage notch”

Tasasuuntauksessa vaiheet voivat olla hetkellisesti oikosulussa keskenään, joka aiheuttaa

jännitteeseen kuopan ns. notkahduksen. Tämä ”notching”-ilmiö on niin suuritaajuista, että

sen mittaamiseen vaaditaan erityiset laajakaistaiset anturit. IEC 61000 2-2 ja IEC 610000-2-

12 määrittelevät notkahduksen suuruuden harmonisten säröjen osuudessaan, joissa sama pe-

riaate pätee niin vaiheen ja nollan kuin vaiheen ja vaiheen jännitteiden välillä. (Engineering

Recommendation G5/5, 2020, 5.6, s. 30.)

Jännitekuopan syvyys d ei saa ylittää 15 %:a perusjännitteen huippuarvosta.

Notkahduksessa tapahtuvan oskillaation huippuarvo ei saa ylittää 10 %:a perusjännitteen

arvosta.

Notkahduksen aika ei saa ylittää seuraavan yhtälön mukaista aikaa, jossa

t = notkahduksen kesto [µs]
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d = notkahduksen syvyys prosentuaalisena osuutena perusjännitearvoon [%]

𝑡 ≤ 4032
𝑑

(6.3)

Kuva 6.2 Jännitekuoppa, ”voltage notch” (Engineering Recommendation G5/5, 2020, 5.6, s. 30)
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7 Harmonisen kokonaissärön muita määrittelytapoja

Harmonisen kokonaissärön (THD) lisäksi kirjallisuudesta ja standardeista löytyy myös

muita määritelmiä sähköverkon särölle.

7.1 TDD – Total Demand Distortion

THDi ja THDu ovat harmonisen kokonaissärön suhteellisia osuuksia virrasta tai jännitteestä,

kuten on esitetty alla olevassa yhtälössä, jossa I1 [A] on vaihtovirran fundamentaalin taajuu-

den tehollisarvo:

THDi =
𝐼𝑛2

∞
𝑛=2

𝐼1
(7.1)

Kaavassa verrataan harmonisen särön ja virran suhdetta toisiinsa, mutta kuinka määritellä

virta, joka olennaisesti vaikuttaa THD-arvoon? Sähköbilanssi on osa laivan suunnittelua,

jossa laivan eri käyttömoodeja kuluttajineen tuodaan esille. Tuolloin voidaan jossakin mää-

rin määritellä jokaisen hetken käytössä oleva teho ja täten myös virrankäyttö. Sähköbilanssi

on kuitenkin vain arvio eikä tarkka laskelma. Se ei myöskään kuvaa laivan normaalitilanteen

operointia, vaan pyrkii huomioimaan hetkittäistä maksimikuormitusta esimerkiksi generaat-

toreiden mitoitusta varten. Laivan käyttöönotossa tehdään eri moodeissa mittaukset, jolloin

saadaan oikea arvo harmoniselle kokonaissärölle, mutta sekin on vain arvo yhdelle tietylle

hetkelle.

IEEE-519-2014 määrittelee TDD-yhtälön 50:een harmoniseen komponenttiin asti, tai tarvit-

taessa myös suurempaan:
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TDD =
𝐼𝑛2

∞
𝑛=2

𝐼demand
(7.2)

TDD teoriassa onkin enemmän kaava määritellyn kuormituksen harmonisen kokonaissärön

määrälle, koska se ottaa referenssiksi suurimman virran asennetun kuormituksen sijaan. Tä-

män takia voidaan todeta, että 100 %:n kuormituksella THD = TDD.

Jos esimerkiksi kaikkien harmonisten yhteenlaskettu virta olisi 6 A ja virta olisi PCC-pis-

teessä 100 A (jolloin sekä THD että TDD olisivat 6 %) ja jos kuorma tipahtaisi hetkellisesti

10 A:iin, THD voisi nousta (kärjistetysti ja teoriassa) arvoon 60 %, koska harmonisen särön

kerrannaisten virrat säilyisivät lähes samana. Edellä mainitussa tapauksessa TDD-arvo olisi

kuitenkin edelleen 6 %. Heiluva THD-arvo ei välttämättä kerro mitään koko verkon tilasta,

kun taas samana säilyvä TDD on informatiivinen.

7.2 TDR – Total Distortion Ratio

EN 61800-3:2004 määrittelee yhtälön Total Distortion Ratio, joka on harmonisen kokonais-

särön tehollisarvon ja fundamentaalisen tehollisarvon suhde:

TDR = 𝐷𝐶
𝑄1

=
𝑄2−𝑄12

𝑄1
(7.3)

jossa

DC = Total Distortion Content

Q = jännite tai virta

Standardin mukaan jännitteen aaltomuoto on yleensä vähemmän säröytynyt kuin virran.

Tästä johtuen, THD ja TDR jännitteen suhteen johtaa samaan tulokseen, mutta virran suh-

teen eroavaisuudet saattavat olla suuria.
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8 Miten harmoninen särö syntyy

Vähentääkseen harmonista jännitesäröä täytyy vähentää säröytyneen virran määrää. Jännite

ja virta sähköverkossa ovat kuin veden paine ja sen virtaus putkistossa: jos jokin säätelee

veden virtausta äkillisesti päälle ja pois, syntyy pulsseja ja vastapainetta, joka näkyy kaikissa

muissakin kohdissa piirin virtausta ja on osa jokaisen siihen kytketyn laitteen toimintaa.

Kun laitteen ottama virta ei ole puhtaasti sinimuotoista, osa virrasta aiheuttaa säröytymistä

siniaallolle, joka leviää myös muille verkon kuluttajille. Harmonisia tuottavat ei-lineaariset

kuormat, jotka ottavat kuormaa pulsseina. Aaltomuoto säilyy lineaarisella kuormalla vastaa-

vana kuin syöttöjännitteen aaltomuoto. Epälineaariseksi kuormaksi määritellään kuorma,

jossa virta ei seuraa lineaarisesti jännitteen aaltomuotoa. (Swamy 2005). Laivan sähköver-

kon impedanssin takia nämä harmoniset aiheuttavat jännitteen säröytymisen. Laivaverkon

korkean impedanssin takia, kuten aiemmassa luvussa on esitetty, harmonisista jännitesä-

röistä tulee suuria.

Harmonista säröä syntyy niin puolijohteita sisältävissä laitteissa (taajuusmuuttajat, valaisi-

met yms.) kuin perinteisissä sähkölaitteissa (moottorit, muuntajat jne.). Tämän lisäksi voi-

daan mainita hitsauslaitteet.

8.1 Kapasitiivinen ja induktiivinen reaktanssi

Jos ajatellaan yksinkertaistaen reaktanssin olemusta, kapasitiivinen reaktanssi on negatiivi-

nen suure ja induktiivinen reaktanssi on positiivinen suure. Tällöin reaktanssit voivat kumota

ideaalitilanteessa toisensa niiden molempien sisältäessä energiaa. Reaktanssi itsessään on

piirin osan kulkevan jännitteen ja virran välinen vaihe-ero. (Voipio 1990, s. 109.) Esimer-

kiksi kela luo induktanssia magneettikenttäänsä ja kondensaattori kapasitanssia jännitteen
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luomaan sähkökenttään. (Voipio 1990, s. 354.) Sähköinen vaihtovirtavastus eli impedanssi

on piirin resistanssin ja reaktanssin (ja sen imaginäärikertoimen) summa. (Voipio 1990, s.

109.)

Samanlainen yliaaltoja vähentävä vaikutus voi olla myös piiriin liitettävällä reaktanssilla,

kuten akseligeneraattorin synkronisella kompensaattorilla, jossa usein mukana on myös har-

monista suodatusta, sillä sen alhainen harmonisten reaktanssi imee puoleensa harmonisia

ylivirtoja, jotka muuten syötettäisiin itse kuormaan (Mindykowski 2014, s. 13).

Kapasitiivista kuormaa muodostuu esimerkiksi kondensaattoreista. Kapasitiivista kuormaa

voidaan korjata lisäämällä induktiivista kuormaa piiriin. Induktiivista kuormaa muodostuu

generaattoreissa, releissä, käämeissä jne. Tätä voidaan loogisesti korjata tarpeen tullen lisää-

mällä kapasitiivista kuormaa piiriin.

Kapasitiivinen reaktanssi on negatiivinen, eli sen reaktiivinen (lois)teho (Q) on negatiivinen:

mitä suuremmaksi se muuttuu, sitä suurempi on vaihe-ero ja sitä suurempi näennäisteho (S).

Eli päästäkseen samaan pätötehoon (P) tarvitaan suurempi näennäisteho (S).

Ilmiön selventämiseksi voidaan syventyä reaktiivisen ja kapasitiivisen tehon kuvaajiin. Vir-

ran aaltomuoto on ns. ”leading” eli johdossa jännitteen aaltomuotoon verraten kapasitiivi-

sessa reaktanssissa:
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Kuva 8.1 ”Leading Power factor” (Circuit Globe 2020)

Reaktiivisessa kuormassa tilanne on toisin, ja virran aaltomuoto on ns. ”lagging” eli jäljessä

suhteessa jännitteeseen.

Kuva 8.2 ”Lagging Power factor” (Circuit Globe 2020)

Harmonisen särön myötä yleinen tehokertoimen yhtälö täytyy määritellä tarkemmin, jossa

P1= pätöteho [W]

S2= näennäisteho [W]

DPF = 𝑐𝑜𝑠𝝋 = 𝑃1
𝑆1

(8.1)

Täysin resistiivisellä kuormalla tehokerroin on 1, kun taas induktiivisella kuormalla loiste-

hoa kompensoidaan.

Harmonisen särön suhteen asian tekee ongelmalliseksi, että kun kytkentään lisätään esimer-

kiksi kondensaattoreita tätä loistehon kompensointia varten, saattaa syntyä resonanssia, joka

aiheuttaa vielä suurempaa harmonista jännitettä ja säröä (Swamy 2005).
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Tehokolmioon on siis harmonisella kokonaissäröllä oma vaikutuksensa ja tehokolmioon

voidaan piirtää uudelle akselille harmonisen virran aiheuttama häviö, jonka johdosta tehol-

linen arvo putoaa.

Kuva 8.3 Tehokolmio, jossa harmoninen kokonaissärö mukana (Born 2020, Comsys AB)

Tehokertoimen suhteen näennäisteho sisältää pätötehon ja reaktiivisen tehon (Q) [W] ja tä-

män lisäksi säröytyneen tehon (D) [W], jolloin näennäisteho voidaan esittää yhtälöllä:

𝑆 = 𝑃2 + 𝑄2 + 𝐷2 (8.2)

Jos kyseessä on tilanne, jossa suurin osa säröytymisestä on virrassa, voidaan johtaa lauseke

𝑃 ≈ 𝑃1 ≈ 𝑈1𝐼1𝑐𝑜𝑠𝜑1 (8.3)

𝐼rms = 𝐼1 1 + 𝑇𝐻𝐷i2 (8.4)

jolloin suurempi harmonisen kokonaissärön määrä alentaa tehokerrointa yhtälön 8.4 mukai-

sesti:

𝑃𝐹 ≈ 𝑐𝑜𝑠𝜑1

1+𝑇𝐻𝐷i2
(8.5)
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8.2 Tasasuuntaus ja harmoninen särö taajuusmuuttajassa

Taajuusmuuttajan tasajännitteen muodostaminen tapahtuu usein joko passiivisella (passive

front end) tai aktiivisella (active front end) tasasuuntaajalla.

Passive Front End

Diodeilla tapahtuvaa tasasuuntausta kutsutaan termillä ”passive front end”. Diodi on yksin-

kertainen ja halpa komponentti. Yleisesti ottaen käytetään minimissään kuutta diodia muut-

tamaan 3-vaihesähkö tasasähköksi.

Kuva 8.4 6-pulssinen tasasuuntain ”passive front end” (Pinyol 2015)

Taajuusmuuttajan ottama virta on pulssimaista ja ylittää yhden kierron aikana useasti nolla-

tason:

Kuva 8.5 Tyypillinen taajuusmuuttajan ottama virta (Swamy 2005).
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Tasasuuntauksen jälkeinen dc-kondensaattori aiheuttaa latautuessaan ”flat-topping”-efektin,

jossa kondensaattori latautuu ilman välissä olevaa impedanssia. Jos sähköverkko ei kykene

pitämään jännitettä yllä, tämä piikki syö sen huipun pois. (Swamy 2005.)

Fast Fourier -muunnoksella (FFT) voidaan analysoida mitattua siniaaltoa ja muodostaa sen

avulla spektrianalyysi, jolla nähdään harmonisten kerrannaisten suhteellinen amplitudi.

Kuva 8.6 Harmonisen särön amplitudi (%) esimerkin kerrannaisilla (3. = 150 Hz, 5. = 250 Hz ja 7. = 350 Hz)

(Pinyol 2015)

8.3 Kytkentätaajuus ja särö

Sen lisäksi, että taajuusmuuttaja tuottaa harmonista säröä tasasuuntauksensa vuoksi (etenkin

jos käytössä passive front end), se tuottaa sitä myös vaihtosuuntauksensa vuoksi. Taajuus-

muuttajan kytkentätaajuus voi tuottaa epälineaarista siniaaltoa perustaajuuden ulkopuolella,

jolloin se ei ole sinällään harmoninen särö. Taajuusmuuttajan kytkentätaajuus muodostuu

taas siitä, millaista vaihtojännitettä se tarjoaa toisiopuolella: mitä nopeampi kytkentätaajuus

on, sitä puhtaampi on ulostuleva sinimuoto. Kytkimien kiinni/auki-ajalla voidaan säätää sitä,

millä taajuudella ulostuleva jännite on, eli säätää siihen kytketyn moottorin pyörimisno-

peutta.

Kytkentätaajuus tarkoittaa, kuinka usein taajuusmuuttajan sisältämät kytkimet vaihtavat ti-

laansa päälle ja pois. Yksinkertaisemmin asian voi ymmärtää niin, että kytkin vaihtaa
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tilaansa kytkentätaajuuden verran sekunnissa. Kytkentätaajuus yleisesti vaihtelee noin 2

kHz:n ja 16 kHz:n välillä, jolloin (IGBT) kytkin vaihtaa tilaansa 2000–16000 kertaa sekun-

nin aikana. (Glampe 2017.)

Kytkentätaajuuden kasvaessa särön määrä vähenee, ja kytkentätaajuuden vähentyessä särön

määrä kasvaa, kuten voi kuvista 8.7 ja 8.8 havaita.

Kuva 8.7. Kuvasimerkki 50 kW:n teholla, jossa 4 kHz:n kytkentätaajuus (Glampe 2017)
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Kuva 8.8 Kuvaesimerkki 50 kW:n teholla, jossa 8 kHz:n kytkentätaajuus (Glampe 2017)

Suurempi kytkentätaajuus vähentää myös taajuusmuuttajaan kytketyn moottorin ääntä,

koska resonointi siirtyy taajuuden myötä ihmiskorvalle kuulumattomalle alueelle. Suurempi

kytkentätaajuus vähentää myös moottorin lämpenemistä, mutta aiheuttaa taajuusmuuttajalle

suurempaa lämpörasitusta, mikä tulee ottaa sen jäähdytyksessä huomioon. (Glampe 2017.)

8.4 Resonanssi

Kun yliaallon taajuus on lähellä verkon resonanssitaajuutta, tätä kutsutaan resonanssiksi,

joka syntyy kapasitanssien ja induktanssien välille. Tässä tilanteessa yliaaltojännitteet

ja -virrat moninkertaistuvat.

𝑓resonanssi = 1
2∗𝜋∗√𝐿𝐶

(8.6)

Resonanssitaajuuden kaava, jossa L on verkon induktanssi [H] ja C kapasitanssi [F]. (Kor-

pinen, Mikkola, Keikko & Falck 2008, s. 22).
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9 Harmonisen kokonaissärön laskenta taajuusmuuttajissa

Sähköverkossa on perustaajuuden kerrannaisia esimerkiksi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13…

Yleisesti ottaen vaihtosähköverkossa parillisia harmonisia ei ole, jolloin kerrannaisia ovat

parittomat: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13…

Ideaalisessa täysin tasapainoisessa 3-vaihevaihtosähköverkossa ei teoriassa ole myöskään

kolmella jaollisia harmonisia, jolloin jäljelle jäävät: 1, 5, 7, 11, 13…

Merkittävien harmonisten monikertojen määrä muodostuu yhtälöllä (Swamy 2005):

ℎ = 𝑘𝑞 ± 1 (9.1)

jossa

h = harmonisen numero

q = diodiparien johtumismäärä per intervalli (pulssi), käytännössä suoraan tasasuuntausdio-

dien määrä

k = mikä tahansa kokonaisluku

Yhtälöllä 9.1 voidaan muodostaa kaavio merkittävien harmonisten kerrannaisista esimer-

kiksi 6-, 12- ja 24-pulssisista suuntaimista.
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Taulukko 9.1 Merkittävät harmoniset kerrannaiset tasasuuntaintyypin mukaan

6-pulssinen

tasasuun-

tain

Harmonisen

järjestysnu-

mero

12-pulssi-

nen tasa-

suuntain

Harmonisen jär-

jestysnumero

24-pulssi-

nen tasa-

suuntain

Harmonisen

järjestysnu-

mero

1 x 6 - 1 = 5 1 x 12 - 1 = 11 1 x 24 - 1 = 23

1 x 6 + 1 = 7 1 x 12 + 1 = 13 1 x 24 + 1 = 25

2 x 6 - 1 = 11 2 x 12 - 1 = 23 2 x 24 - 1 = 47

2 x 6 + 1 = 13 2 x 12 + 1 = 25 2 x 24 + 1 = 49

3 x 6 - 1 = 17 3 x 12 - 1 = 35 3 x 24 - 1 = 71

3 x 6 + 1 = 19 3 x 12 + 1 = 37 3 x 24 + 1 = 73

4 x 6 - 1 = 23 4 x 12 - 1 = 45 4 x 24 - 1 = 95

4 x 6 + 1 = 25 4 x 12 + 1 = 47 4 x 24 + 1 = 97

Saman voi todentaa tarkastelemalla laitevalmistaja ABB:n esimerkkiä harmonisten kerran-

naisten amplitudista, jossa näkyy selkeästi suuret erot harmonisten eroista eri suuntaintyy-

peillä:

Kuva 9.1 Harmonisten kerrannaisten amplitudit (Collins 2016)

Esitetty yhtälö 9.1 on vain ideaaliselle sähköverkolle. Jos ja kun sähköverkko ei ole tasapai-

nossa ja/tai jännite on säröytynyt, syntyy muitakin säröjä, jotka eivät ole laskettavissa
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kyseisen kaavan mukaan. Kaava perustuu vaihtovirran täydelliseen siniaaltoon, jossa sini-

aallot etenevät 120°:n kulmassa toisiinsa. (Swamy 2005.)

Kuva 9.2 Ideaalinen 3-vaiheinen siniaalto (Csanyi 2012)

9.1 FFT

Signaalin spektri muodostetaan FFT (Fast Fourier Transformation) -laskennan avulla, jolla

pystytään havaitsemaan harmoniset yliaallot, joiden avulla voidaan laskea niiden suhteelli-

nen osuus tehollisarvosta.

Harmonisten kerrannaisten amplitudi voidaan siis laskea Fourierin kaavan avulla, jossa si-

nimuotoinen signaali voidaan pilkkoa taajuuden kerrannaisten mukaan (Korpinen, Mikkola,

Keikko & Falck 2008, s. 3).
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9.2 Harmonisen kokonaissärön laskentakaava virran suhteen

Harmonisen kokonaissärön laskemiseksi virran suhteen on usein esitetty kaksi kaavaa, joista

ensimmäinen käsittelee sen virran suhdetta sen perustaajuiseen komponenttiin eli ensimmäi-

seen monikertaan ja toinen käsittelee sen suhdetta tehollisarvoon (Shmilovitz 2005, s. 1).

Kaavoissa In on harmonisen monikerran ”n” RMS-arvo [A] ja I1 perustaajuisen virran RMS-

arvo [A].

Kirjallisuudessa ja paikoin myös tässä työssä samaa yhtälöä 9.2 nimitetään myös THDI:ksi

(Swamy 2005).

THDF =
𝐼𝑛2

∞
𝑛=2

𝐼1
(9.2)

Esimerkkilasku teoreettisilla arvoilla (käyttäen yhtälöä 9.2), jossa tehollisarvo on 80 A:

THDF = √202+142+92+82+5.92+4.42+42

80
= 34%

Yhtälössä 9.3 jokaista harmonista verrataan virran RMS-tehollisarvoon. (Shmilovitz 2005,

s. 1).

THDR =
𝐼𝑛2

∞
𝑛=2

𝐼𝑛2
∞
𝑛=1

(9.3)
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Esimerkkilasku teoreettisilla arvoilla (käyttäen yhtälöä 9.3), jossa tehollisarvo on 80 A:

THDR = 20
80

2
+ 14

80

2
+ 8

80

2
+ 5,9

80

2
+ 4,4

80

2
+ 4

80

2
= 33 %

On suositeltavaa käyttää ennemmin THDF-tapaa, koska THDR voi maksimissaan olla vain

100 %, kun taas THDI voi teoriassa olla ääretön. Joissakin tapauksissa harmonisen amplitudi

voi ylittää jopa 140–160 %. Esimerkkinä taulukossa 9.2 on kuvattu mitattuja arvoja, joissa

voi huomata eron:

Taulukko 9.2 THD-laskelman mittavirheet, mukaelma kaaviosta: (Shmilovitz 2005, s. 1)

THDF ΔTHDF (%) THDR ΔTHDR (%)

Fluke 43B 183 % 2,73 % 84 % 3,7 %

fluke 41B 173 % 2,73 % 82 % 6 %

Lem LH1060 181 % 1,69 % 89,2 % 2,3 %

Agilent 6831B 175 % 1,70 % 93,6 % 7,3 %

Yksittäisen harmonisen osuus voidaan esittää joko peruskomponenttiin In tai tehollisarvoon

Irms nähden yhtälöillä:

𝑖𝑛(%) = 100 ∗ 𝐼𝑛
𝐼1

(9.4)

𝑖𝑛(%) = 100 ∗ 𝐼𝑛
𝐼rms

(9.5)

9.3 Harmonisen kokonaissärön laskentakaava jännitteen suhteen

Sama periaate kuin harmonisilla virran ylijännitteillä on voimassa myös harmonisten ylijän-

nitteiden suhteen. Alla on esitettynä laskukaavat harmoniselle kokonaissärölle sen perustaa-

juisen jännitteen sekä yliaallot sisältävään (RMS, Root Mean Square) tehollisarvoon vertail-

tuna yhtälöllä:
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𝑇𝐻𝐷𝐹 =
𝑈𝑛2

∞
𝑛=2

𝑈1
(9.6)

Sama laskukaava, mutta hieman eri muodossa, on esitetty myös luokituslaitos Lloyd’s Re-

gisterin standardissa yhtälöllä:

THD =
Vh2

∞

h=2

V1
∗ 100 (9.7)

Laskukaava yliaallot sisältävään (RMS, Root Mean Square) tehollisarvoon vertailtuna

(Shmilovitz 2005, s. 1):

THDR =

𝑈𝑛2
∞

𝑛=2
𝑈1

𝑈𝑛2
∞

𝑛=1
𝑈1

(9.8)

9.4 Harmonisen särön arviointi

Tätä työtä tehdessäni sain käsiini kolmen eri asiaan perehtyneen yrityksen laskelmia ole-

massa olevan aluksen harmonisesta säröstä. Laskut perustuivat oletettavasti arvioihin ja ken-

ties kokemuksen mukaisiin korrelaatiokertoimiin. Kaikki kolme tulosta poikkesivat toisis-

taan, eikä niistä ollut pääteltävissä, että ne olivat samasta laivasta. Tämä kertoo harmonisen

särön määrittelyn vaikeudesta ja siitä, kuinka hankalaa sen arviointi voi olla jopa asiaan vih-

kiytyneille yrityksille.

On erilaisia tapoja arvioida harmonista säröä, jota verkkoon muodostuu. Ensin kuitenkin

pitää määritellä verkon PCC-piste, jota halutaan analysoida. Kun on esimerkiksi päätetty
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jakelumuuntaja, jonka sähköverkkoon taajuusmuuttajan syöttöä ollaan lisäämässä, täytyy

tuon pisteen oikosulkusuhde short-circuit ratio laskea. (Swamy 2005.)

Sähköverkkoon liitettäessä uusia epälineaarisia kuormia harmonisten säröjen taso voidaan

arvioida etukäteen esimerkiksi Ison-Britannian G5/5-suosituksen avulla. Kyseinen suositus

määrittelee harmonisen virran tarkasteluun kolme eri tasoa:

• Stage 1 (A-D) – 230/400 V:n sähköverkko, jossa ei ole harmonista säröä koskevaa

standardia

• Stage 2 (A-C) – pienet ja keskisuuret verkot (400 V–33 kV)

• Stage 3 – 33 kV ja sitä suuremmat sähköverkot.

Näistä keskitymme laivaolosuhteisessa tarkastelemaan Stage 2 -tasoa, jossa

Ih = uuden kuorman luoma harmoninen virta virtapiirin PCC-pisteessä [A]

Zh = järjestelmän perusimpedanssi [Ω]

Vs = jännite PCC-pisteessä [V]

F = oikosulkuvirta PCC-pisteessä [MVA]

h = harmonisen järjestysluku

Vhc = laskennallinen jännitteen harmoninen särö PCC-pisteessä [%]

𝑉hc = 𝐼h𝑍h
√3
𝑉s

100 % (9.9)

Jännitteen harmoninen särö muodostuu suoraan impedanssista ja harmonisesta virrasta.
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G5/4-1-suosituksen mukaan ”Engineering Technical Report ETR 112” esittää, että tyypilli-

sissä järjestelmissä järjestelmän perusimpedanssi voidaan korvata seuraavalla kaavalla: (En-

gineering Recommendation G5/4-1, 2005, 7.3.1)

𝑍h = 𝑘ℎ𝑍1 (9.10)

jossa:

Z1 = impedanssi harmonisilla taajuuksilla [Ω]

k = kokemukseen perustuva kerroin seuraavan taulukon 9.4 mukaan:

Taulukko 9.4 Mukaelma G5/4-1-taulukosta k-kertoimelle harmonisen särön arviointiin

Syöttöjännite PCC-pis-

teessä

Harmonisen monikerta

h ≤ 7 h ≤ 8 h > 7 h > 8

400 V 1 0,5

6,6, 11, 20 ja 22 kV 2 1

Yllä olevat huomioiden voidaan muodostaa kaava, jossa harmonisen särön osuus on esitetty

suhteellisena osuutena jokaisen harmonisen kerrannaisen suhteen:

𝑉hc = 𝐼h𝑘ℎ√3𝑉s100
𝐹106

(9.11)
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Taulukko 9.5 Mukaelma tyypillisistä oikosulkuvirroista G5/4-1:n mukaan

Verkon nimellisjännite

(kV)

Oikosulkuteho F

(MVA)

0,4 10

6,6 60

11 100

20 182

22 200

9.4.1 Mitatun harmonisen särön lisäys laskettuun

G5/4-1:n mukaan viidenteen harmoniseen asti (sekä kolmikerrannaisille) pätee summalasku,

jossa

Vhp = harmonisen särön suhteellinen kokonaismäärä [%]

Vhm = mitattu harmonisen särön suhteellinen määrä [%]

Vfc = uuden kuorman laskennallinen arvo [%]

𝑉hp = 𝑉hm + 𝑉fc (9.12)

Kun otetaan huomioon myös muut harmoniset, käytetään RMS-tehollisarvoa:

𝑉hp = 𝑉hm2 + 𝑉hc2 (9.13)

Tällöin harmonisen kokonaissärön lausekkeeksi muodostuu:

THD = 𝑉hp2
ℎ=50

ℎ=2
(9.14)



71

10 Harmonisen särön mittaus

Harmonisia säröjä ja sähkönlaatua yleisesti voidaan mitata sähköverkosta erilaisten mitta-

laitteiden avulla.

10.1 Kannettavat sähkönlaadun mittarit

Harmonisen särön mittauksessa mittauslaite kytketään sähköverkkoon, käynnistetään mitta-

laite ja kerätään tulokset. Esimerkiksi laitevalmistaja Fluken mittari laskee harmoniset auto-

maattisesti IEC-61000-4-7-standardin mukaisesti. Mittari käyttää FFT-muunnosta 10/12

sykleissä (tyypillisesti noin 200 ms). Harmonisia mitataan aina 5 Hz taajuuden välein A/D-

muuntajan näytteenottotaajuuden puolikkaaseen asti. (Fluke 1742/1746/1748 Power Quality

Logger User Manual 2016.)

Markkinoilla on useita sähkönlaatua mittaavia mittareita. Esimerkiksi Fluke 438-II pystyy

tavallisten jännite- ja virtamittausten lisäksi THD-laskentaan ja tehokertoimien luontiin. Tä-

män lisäksi mekaanista voimaa (vääntöä, nopeutta jne.) voidaan mitata erilaisin anturein.

(Technical Data Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer.)

Kuva 10.1 Harmonisten mittaus Fluken mittarilla (Fluke 1742/1746/1748 Power Quality Logger User Manual

2016)
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10.2 Keskuksiin asennettavat sähkönlaadun mittarit

Laivan sähkökeskuksiin on mahdollista asentaa katkaisijoita, joihin saa suoraan sähkönlaa-

tua valvovan analysaattorin, esimerkiksi Schneiderin Micrologic H Control Unitin, joka pys-

tyy laskemaan harmonisia aina 31-kerrannaiseen asti ja johon saa ohjelmoitua hälytykset

laivan automaatioon sähkönlaadun heikkenemisestä. Valmistajan omalla laitteistolla pystyy

monitoroimaan sähkönlaatua reaaliajassa.

Kuva 10.2 Schneider Powerlogicin sähkönlaadun hallintaohjelman hallinta (Schneider Electric 2019, s. 27)
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Kuva 10.3 Schneider Micrologicin kytkentä syöttävään verkkoon ja katkaisijan hallinta (Schneider Electric

2019, s. 8)

Keskuksiin voi asentaa myös jälkikäteen analysaattoreita sähkönlaadun valvontaa varten, ja

ne voidaan kytkeä esimerkiksi sarjaliikenneväylällä laivan automaatioon. Esimerkiksi

Schneiderin tarjontaan kuuluu PM3200-analysaattori (ks. kuva 10.4).

Kuva 10.4 Schneider PM3200 Power Meter (Schneider Electric)
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11 Kuinka harmonista säröä voi vähentää?

Harmonista säröä ei voi välttää, mutta sen olemassaoloa voi minimoida.

Ideaalista olisi, ettei harmonisia tai muita verkon häiriöitä tulisi. Harmonisia säröjä ei voi

kuitenkaan estää, mutta niitä voidaan kompensoida jo ilman filttereitä tai muita suotimia.

Generaattoreiden impedanssi on usein suuri verrattuna sen jakelumuuntajaan. Kun tällai-

sessa tilanteessa on huomattavan epälineaarisia kuormia (kuten potkurikoneistossa), syntyy

suuria harmonisia yliaaltoja. Kun verkkoon lisätään generaattoreita, näillä on myös verkon

kokonaisimpedanssia vähentävä vaikutus, joka taas vähentää verkon harmonisia yliaaltoja.

Tämän takia yleinen ohjeistus suunnittelussa onkin lisätä generaattoreita, joissa on suuri

”sub-transient reactance” eli pitkittäinen alkureaktanssi. (Mindykowski 2014, s. 13.)

Alkureaktanssi itsessään on yleinen valmistajien generaattoreilleen ilmoittama suure, joka

kuvaa lyhimmän ilmavälin magneettipiirin navan suuntaista reaktanssia.

Suunnitteluvaiheessa voidaan laskea ja huomioida harmoniset säröt ja etukäteen pohtia niille

vaimennusta. Usein passiivisessa suotimessa kytketään rinnan kapasitiivisia komponentteja

epälineaarisen kuorman kanssa ja suodin on tuolloin viritetty tuomaan aiemmin mainitun

alhaisen impedanssin tietylle taajuudelle. Toiminta perustuu ”resonance phenomenon” -il-

miöön, jossa LC-piiri toimii resonaattorina, joka poimii siniaallosta sille viritetyn taajuuden

ja aiheuttaa sille suuremman impedanssin. Pitää kuitenkin havainnoida, että aina kytkiessä

piiriin kapasitiivista tai reaktiivista kuormaa se muokkaa näiden suhdetta ja tuloksena voi

olla esimerkiksi aiemmin mainittu ”leading power factor”. Verkon resonanssi voi myös häi-

ritä muiden siihen kytkettyjen laitteiden toimintaa. (Mindykowski 2014, s. 15.)

On olemassa myös leveämmän taajuuskaistan passiivisuotimia, mutta ongelmaksi muodos-

tuu hinta ja vielä suurempi riski isompaan ”leading power factor” -ilmiöön.
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Seuraavat tavat perustuvat erityisesti taajuusmuuttajien muodostaman harmonisen särön vä-

hentämiseen:

• passiiviset tekniikat

• aktiiviset tekniikat

• hybriditekniikat.

11.1 Passiivitekniikat taajuusmuuttajan harmonisten vähentämiseksi

Passiivinen suodatus koostuu käytännössä kondensaattoreista, käämeistä ja vastuksista, ja

aktiivinen suodatus perustuu korkeataajuisen muuntajan käyttöön. Hybriditekniikka on näi-

den yhdistelmä. Lisäksi passiiviseen tekniikkaan voidaan laskea myös tasasuuntauksen dio-

dimäärän lisääminen.

11.1.1 Induktiivisen impedanssin lisääminen – AC-kuristin

Ennen tasasuuntausta kuristin (input reactor, line chokes) voi vähentää harmonista kokonais-

säröä ~35 %, koska se tasoittaa virtapulsseja. Kuristimen impedanssi kasvaa taajuuden

myötä, jolloin myös korkeampien harmonisten virtojen impedanssi muuttuu. (Swamy 2005.)

Kuva 11.1 Tasasuuntaus ja kuristin (Chetram 2016)
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Kuristin vähentää aiemmin mainittua ”flat topping” -efektiä, jossa pulssimainen virta voi

tasoittaa AC-puolen huippua. Kuristimen impedanssin myötä kuitenkin aiheutuu jännitteen

alenema, joka johtaa myös DC-puolen alempaan jännitteeseen, joka tulee huomioida.

(Swamy 2005.)

11.1.2 Induktiivisen impedanssin lisääminen – DC-kuristin

Taajuusmuuttajan sisälle voidaan asentaa DCL-kuristin (DCL = DC link inductor / Bus

choke / reactor / choke), joka tasoittaa jännitepiikkejä ja voi vähentää THD-osuutta ~40 %.

AC-puolen kuristimen tavoin myös DC-puolen kuristin ennen DC-puolen kondensaattoria

tasoittaa virran aaltomuotoa ja vähentää harmonista kokonaissäröä. DC-puolen kuristin toi-

sin kuin AC-puolen ei sen sijaan aiheuta jännitteen alenemaa, mutta pidentää diodien johtu-

misaikaa. Tästä johtuen impedanssia ei voi loputtomiin lisätä. Tietyn pisteen jälkeen ei im-

pedanssin suurentamisesta ole hyötyä, vaan kuristimen käämin resistanssi alkaa pudotta-

maan jännitettä, mikä näkyy hyötysuhteen heikkenemisenä. (Swamy 2005.)

Kuva 11.2 Taajuusmuuttajan kytkentäkaavio, jossa DC-välipiirin kela esitettynä (Swamy 2005)
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11.1.3 Kondensaattorit harmonisen särön suotimena

Kondensaattorit eivät yksinään toimi harmonisen särön vähentäjänä, mutta passiivisuotimet

voivat perustua niiden käytölle, jossa kytkennässä on mukana vastuksia ja keloja. Yleisesti

on käytössä erilaisia kombinaatioita sarjaan kytketyistä passiivisuotimista (shunt passive fil-

ter, series passive filtere) Low Pass -filttereihin. (Swamy 2005.)

Komponenttien oikealla valinnalla voidaan virittää taajuus, jolla impedanssi saadaan halu-

tuksi.

11.1.4 LC-suodin

Tässä työssä käytiin aiemmin läpi kolmivaiheisen taajuusmuuttajan ja sen tasasuuntaajan

muodostamia harmonisten säröjen kerrannaisia ja mainittiin, ettei kolmivaiheiseen ideaali-

seen verkkoon synny 3. harmonisen kerrannaista. 1-vaiheisilla kuluttajilla tilanne on toinen,

ja niissä voidaan käyttää sarjaan kytkettävää LC-filtteriä, jolla harmonisia voidaan vähentää.

Sarjaan kytkettynä ongelma onkin, että suotimen tulee kestää suurta kuormaa, mikä rajoittaa

sen käyttöä. Yhdellä suotimella voidaan rajata myös vain kapea taajuus, joten suuremman

harmonisten määrän vaimentaminen vaatisi useampia suotimia, jolloin se ei olisi taloudelli-

sestikaan kannattavaa. (Swamy, 2005)

Kuva 11.3 Yksivaiheinen LC-sarjaan kytketty passiivisuodin (Swamy 2005)
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11.1.5 Shunt passive filter

Shunt filterissä on alhainen impedanssi virralle, ja se voidaan virittää kapealle taajuuskais-

talle. Koska suotimen impedanssi on alhainen viritetylle taajuudelle, energia siirtyy tämän

kautta kuluttajalle itse jännitesyötön sijaan. Harmoninen komponentti siirtyy siis suotimen

kautta eikä leviä sähköverkkoon. Samoin kuin sarjaan kytkettäviä LC-suotimia, myös näitä

tarvitaan useampi, jos halutaan suodattaa useampia harmonisen särön kerrannaisia. Käytän-

nössä suodin tarvitsee myös AC-puolen kelan. (Swamy 2005.)

Kuva 11.4 Shunt passive filter (Litrán, Vázquez, Revuelta & Flores 2005)

11.1.6 Laajakaistainen Low Pass -suodin

Aiempien passiivisuotimien ongelmana on kapea taajuuskaista, ja siitä johtuen ongelmaksi

koituu niiden määrä, jos on tarkoitus suodattaa suurempaa taajuuskaitaa. Low Pass Broad

Band Filteriä ei ole viritetty yhdelle kapealle taajuudelle, vaan nimensä mukaisesti se on

laajakaistainen suodin.
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Kuva 11.5 Laajakaistainen Low Pass -suodin. (Swamy 2005).

Suotimen ongelmana on ollut kytkennän jännitteennousu, jonka takia se vaatii muuntajan

toimiakseen. Sen seurauksena kuitenkin suotimen koko ja hinta nousevat, ja lisäksi on ra-

portoitu, että se saattaa häiritä sähkönlaadun mittareita. (Swamy 2005.)

11.2 Taajuusmuuttajan tasasuuntauksen muuttaminen

Diodimäärän ja muuntajien lisääminen määritellään myös passiivitekniikaksi, mutta erotte-

len sen tässä työssä omaksi tekniikakseen.

Tasasuuntaimen diodimäärää lisäämällä voidaan sen ottaman kuorman lineaarisuutta (ja tä-

ten harmonista kokonaissäröä) parantaa, ja tämän takia markkinoilla on 6-pulssisen lisäksi

12-, 32-, ja 64-pulssisia tasasuuntaimia. Tasasuuntaajan pulssinumero määritellään sen mu-

kaan, kuinka useasti diodiparit johtuvat yhden sähköisen kierron aikana, ja esimerkiksi kuu-

della diodilla tämä luku on kuusi. Tasasuuntauksessa voi käyttää useampaa kuuden diodisil-

lan yhdistelmää. (Swamy 2005.)



80

11.2.1 12-pulssinen tasasuuntaaja suojaerotusmuuntajalla

12-pulssisessa tasasuuntauksessa kytketään kaksi 6-pulssista suuntaajaa rinnan, joista toisen

vaihe on 30°:n kulmassa toiseen, jolloin sekä jännitteen että virran vaihesiirto on myös 30°.

Tämän seurauksena ensimmäisen toision muodostama harmonisia sisältävä magneettivuo on

identtinen ja vastavaiheessa toisen toision magneettivuon kanssa, jolloin vastavaihe kumoaa

viidennen ja seitsemännen monikerran.

12-pulssisen tasasuuntaajan etuina on, että se voidaan suoraan kytkeä suurjännitteiseen verk-

koon, koska siinä on itsessään muuntaja. Sen harmoniset säröt virran suhteen ovat pienet, ja

suojaerotusmuuntajansa avulla se on erotettu galvaanisesti AC-verkosta, jonka ansiosta im-

pedanssi EMI:n suhteen on korkea. Haittoina on, että eristysmuuntaja täytyy mitoittaa ku-

luttajan täydelle teholle, mikä tekee siitä suuren ja kalliin. Samoin 6-pulssisia suuntaimia

vaaditaan kaksi. Muuntajan vuotoinduktanssi pudottaa DC-puolen jännitettä ja vaatii kom-

pensointia. Käämien eroavaisuudet, vuotava magneettivuo ja sen myötä magneettiset virrat

voivat aiheuttaa sen, että harmoninen särö onkin odotettua suurempi.

Kuten aikaisemmassa luvussa mainittiin, voidaan syntyvien harmonisten monikertojen

määrä laskea (käyttäen yhtälöä 9.1), joka 12-pulssisen tasasuuntaajan yhteydessä tarkoittaa,

että harmoniset monikerrat alkavat luvusta 11. Tämä voidaan todentaa laskulla:

i1 = virta läpi ensimmäisen toision [A]

i2 = 30° vaihesiirretty virta toisen toision läpi [A]

𝑖1 = 𝐼m ∗ sin (𝜔𝑡) (11.1)

𝑖2 = 𝐼m ∗ sin (𝜔𝑡 − 𝜋
6

) (11.2)

Viides harmoninen toisessa käämityksessä voidaan esittää:
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𝑖5−1 = 𝐼5m ∗ sin (5 ∗ 𝜔𝑡) (11.3)

𝑖5−2 = 𝐼5m ∗ sin (5 ∗ 𝜔𝑡 −
5𝜋
6 −

𝜋
6)

𝑖5−2 = −𝐼5m ∗ sin (5 ∗ 𝜔𝑡) (11.4)

Sama periaate pätee myös seitsemännelle harmoniselle. (Swamy 2005.)

Kuva 11.6 12-pulssinen tasasuuntaus (Collins 2016)

11.2.2 Hybriditasasuuntaus taajuusmuuttajassa

Hybridimallissa on tasasuuntaus, jonka rinnalla muuntajan kanssa on impedanssiltaan vas-

taava kela, joista molemmille on laskettu 50 % kuormasta. Kuvassa 11.7 on esitettynä 12-

pulssinen DY-muuntaja, mutta saatavilla on myös esimerkiksi 18-pulssisia. Tätä kombinaa-

tiota kutsutaan myös Pseudo 12-pulssinen -nimellä. Etuina hybridisuuntimessa on, että sen

koko ja hinta verrattuna 12-pulssiseen on pienempi eikä magneettivuon vuotoa tai käämitys-

ten eroavaisuutta voi rakenteesta johtuen olla. Harmonisten säröjen määrä pysyy myös pie-

nenä.

Haittoina on, että täyttääkseen IEEE-519-standardit AC-puolen kuristin joudutaan mahdol-

lisesti lisäämään, mikä aiheuttaa jännitteenalenemaa, jota ei voi kompensoida. Lisäksi
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muuntajan vuotoinduktanssi ja kelan induktanssi toimivat vain tietyllä kuormalla, koska

muuntajan induktanssi muuttuu sen läpi virtaavan virran funktiona. Hybridisuuntaaja täytyy

siis mitoittaa tarkasti sille suunnitellulle kuormalle. (Swamy 2005.)

Kuva 11.7 12-pulssinen hybridisuuntaaja (Swamy PP.IEEE-591-01)

11.2.3 Autotransformer-suuntaaja

Autotransformer-suuntaajassa suurin osa virrasta kulkee suoraan ensiöstä toisioon ja vain

pieni osa tehosta kokee vaihesiirron. Tämän ansiosta laite on pieni ja edullinen, koska muun-

tajan ei tarvitse käsitellä koko kuormaa. Tästä huolimatta tämä suuntaintyyppi ei ole taajuus-

muuttajille toimivin, koska virta ei jakaudu tasaisesti diodisilloille eivätkä harmoniset näiden

välillä kumoudu, kuten tämän luvun alussa laskukaavalla osoitettiin.

Kuva 11.8 Autotransformer-suuntaaja (Swamy 2005)
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Autotransformer-suuntaajalla on mahdollista asennuttaa kytkentään kaksi taajuusmuuttajaa,

joilla on täysin itsenäiset kuormat. Käytännön kokemuksena on, että vaikka kuormat vaihte-

levat 20–25 %:iin, harmonisen kokonaissärön osuus säilyy matalana. Joskus kuitenkin sekä

AC- että DC-puolen kuristimet joudutaan asentamaan harmonisten vähentämiseksi. (Swamy

2005.)

Kuva 11.9 Yhteinen autotransformer kahdelle taajuusmuuttajalle (Swamy 2005)

11.2.4 18-pulssinen tasasuuntaaja taajuusmuuttajassa

12-pulssinen suuntain ei aina riitä saavuttamaan IEEE-519-standardin suosituksia suurissa

taajuusmuuttajissa, ja tuolloin joudutaan käyttämään 18 (ja 24) -pulssisia taajuusmuuttajia,

mikäli pysytään passiivitekniikassa tasasuuntauksen suhteen. 18-pulssisia suuntaimia käyte-

tään autotransformer-muuntimien kanssa.

18-pulssisessa suuntaimessa on kolme AC-lähdettä, jotka kaikki on siirretty suhteessa toi-

siinsa 20° vaihe-eroon. Kyseessä on neljän kelan eristysmuuntaja, jossa on yksi ensiöpuolen

kela ja kolme toision.
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Kuva 11.10 18-pulssinen tasasuuntaaja (Swamy 2005)

On myös muita tapoja rakentaa 18-pulssinen tasasuuntain, kuten 9 vaiheen yhdistelmä, joista

jokainen on 40°:n vaihesiirrossa toiseen.

Kuva 11.11 18-pulssinen tasasuuntaaja 9 vaiheen yhdistelmänä. (Swamy 2005)

11.2.5 Active Front End

Jos tasasuuntaus on tehty esimerkiksi IGBT-transistoreilla (Insulated Gate Bipolar Transis-

tors), tätä kutsutaan termillä ”active front end”. IGBT-pohjaisessa ratkaisussa sähkötehoa
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voi ajaa molempiin suuntiin. Tällöin taajuusmuuttaja voi toimia myös generaattorina, kuten

aiemmin mainitussa PTO/PTI-ratkaisussa, jossa esimerkiksi dieselmoottori voi pyörittää ak-

seligeneraattoria, joka toimii sähkögeneraattorina laivan sähköverkkoon.

Kuva 11.12 IGBT active front end, ns. aktiivinen etuaste (Mesta Electronics Inc.)

IGBT-toteutettu taajuusmuuttaja tuottaa hyvin vähän harmonista kokonaissäröä verrattuna

diodipohjaisiin taajuusmuuttajiin. Kytkentätaajuuden häiriöitä IGBT ei poista, ja valmistajat

lisäävät EMI-suotimia LCL-suotimen lisäksi poistamaan kytkentätaajuuden häiriöitä.

Kuva 11.13 Vertailu 6- ja 12-pulssisen tasasuuntaimen sekä IGBT-suuntaimen välillä (ABB, Technicalguide

No. 6, Guide to harmonics with AC drives)
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11.3  Aktiivisuotimet

Aktiivisuotimet perustuvat siihen, että ne mittaavat ensin harmonisen särön määrän ja muo-

dostavat sitten tämän aallon vastavaiheen verkkoon poistaen samalla harmonisen särön ja

korjaten vaiheen. Suotimet ovat toimivia, mutta myös kalliimpia verrattuna passiivisuoti-

miin. Lisäksi on havaittu ongelmia suurten taajuusmuuttajien yhteydessä. (Mindykowski

2014, s. 15.) Laitevalmistajilla on erilaisia tapoja toteuttaa aktiivisten suotimien toiminta,

eikä niitä käsitellä tässä diplomityössä tarkemmin.

Kuva 11.14 Aktiivisuodin kytkettynä rinnan sähköverkkoon (ZDDQ Electric)

Aktiivisuodin voidaan kytkeä kuorman kanssa rinnan, jolloin sen läpi ei kulje koko kuormaa:

suotimen pitää käsitellä kuormaa vain harmonisten säröjen verran, jolloin suotimen fyysistä

kokoa voidaan pienentää. Aktiivisuotimilla voidaan yrittää vähentää kaikkia harmonisia tai

se voidaan virittää kompensoimaan juuri tiettyä harmonisen kerrannaista (esimerkiksi vii-

dettä), jolla voidaan laitteen kokoa pienentää vielä enemmän. (Persson, Comsys AB 2014,

VII s. 5.)
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11.3.1 Aktiivisuotimen mitoitus

Laitevalmistajilla on hieman erilaisia tapoja mitoittaa aktiivisuotimen koko. Valmistajilla on

usein esimerkiksi omat laskurinsa tarkempaan aktiivisuotimen mitoitukseen riippuen siitä,

onko tarkoitus vaimentaa kaikkia harmonisia monikertoja vai esimerkiksi vain yhtä tiettyä.

Ruotsalainen Comsys esittelee yksinkertaisen nyrkkisäännön, jossa alhainen THD jännitteen

suhteen on kertoimella 1/4 ja virran suhteen kertoimella 1/3 (Born, 2020, Comsys ADF Aca-

demy).

Pdrive = taajuusmuuttajan teho [W]

Vnom = sähköverkon nimellisjännite [V]

IADF = aktiivisuotimelle tuleva virta [A]

𝐼ADF = 𝑃𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒
𝑣𝑛𝑜𝑚∗√3

∗ 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 (11.5)

Esimerkissä 500 kW:n taajuusmuuttaja on 480 VAC:n sähköverkossa, ja tavoitteena on al-

hainen THD jännitteen suhteen:

𝐼ADF = 500𝑘𝑊
480𝑉∗√3

∗ 1
4

= 150𝐴

Kiinalainen ZDDQ määrittelee mitoitustavan seuraavan esimerkin mukaisesti, jossa halu-

taan laskea korkea harmoninen kokonaissärö hyväksyttävälle tasolle. Seuraava laskutoimi-

tus on tehty mukaillen valmistajan esitystä (ZDDQ Electric Co. 2019, Anhui Zhongdian

Electric Co.).

Mitattu harmoninen kokonaissärö maksimissaan, THD = 25 %
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Kolmen vaiheen yli mitattu virta IRMS = 500 A

IF = fundamentaalinen virta

𝐼F = 𝐼RMS
√12+𝑇𝐻𝐷2

(11.6)

Käyttäen 11.6-yhtälöä:

𝐼F = 500𝐴
√12+0.252

= ~485𝐴

Harmoninen kokonaisvirta IH on tällöin:

𝐼H = 𝐼RMS2 − 𝐼F2 (11.7)

Käyttäen 11.7-yhtälöä:

𝐼H = √500A2 − 458A2 = ~121A

Jos tavoitteena on esimerkiksi 8 % harmonisen virran osuus THD, lasketaan harmonisen

kompensointiin tarvittava virta:

𝐼RMS = 𝐼F + (𝑇𝐻𝐷 ∗ 𝐼F)2 (11.8)

Käyttäen 11.8-yhtälöä:
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𝐼RMS = 485A2 + (0.08 ∗ 485A)2 = ~487A

Mukaillen samaa yhtälöä 11.7 voidaan laskea harmonisen osuus, joka vähennetään harmo-

nisten kokonaisvirrasta yhtälön 11.9 mukaan.

𝐼H2 = 485A2 − 486.621A2 = ~38A

𝐼kompensointi = 121A− 38A = ~83A (11.9)

Jotta voidaan vähentää harmonisen kokonaissärön määrä (25 %) haluttuun arvoon (8 %),

tarvitaan noin 83 A:n virta. Valmistajalla on tarjolla suotimia portaittain, jolloin suodin pitää

valita täyttämään vähintään tarvittavan virran. Tämän valmistajan tapauksessa valittaisiin

120 A:n suodin. (ZDDQ Electric Co. 2019, Anhui Zhongdian Electric Co.)

Yhtenä kustannustehokkaana metodina on esitetty, että käytetyt taajuusmuuttajat olisivat

edullisimpia 6-pulssisia ja niiden tuottama harmoninen särö suodatettaisiin aktiivisuotimilla

pois laivaverkosta (Born 2020, Comsys ADF Academy).

Tässä tutkimuksessa en puutu taloudelliseen arviointiin, koska se on tapauskohtaista ja riip-

puu sähköverkon toteutustavasta ja kuluttajista.
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12 Johtopäätökset

Harmonisia säröjä ei voi estää, mutta niitä voidaan pyrkiä vähentämään sille tasolle, ettei

niistä ole haittaa – ainakin teoriassa. Miten voidaan arvioida, ettei vähäinen harmonisen sä-

rön määrä ole haitaksi elektronisille laitteistoille, jos laitteistoja ei tutkita niiden elinkaaren

aikana?

Mittareiden ilmoittamiin tuloksiin ei voida sokeasti luottaa, jos ja kun laivan operoinnissa

on tapahtunut muutoksia mittauksen jälkeen. Luokituslaitoksista etenkin Lloyd’s Register

määrittelee, että harmoninen kokonaissärö tulisi mittauttaa uudestaan, jos jakelussa tai ku-

luttajissa on muutoksia, mutta vain, jos käytössä on erilliset harmonisen särön suotimet. Sa-

moin esimerkiksi DNV GL viittaa siihen, että jos käytössä on harmoniset suodinyksiköt (joi-

hin ei lasketa taajuusmuuttajien sisäisiä), tulee harmonista kokonaissäröä monitoroida jatku-

vasti.

Harmoninen kokonaissärö on suhteellinen suure, johon vaikuttaa oleellisesti laivassa kulla-

kin hetkellä käytössä olevat kuluttajat. Tämän takia voidaan tehdä havainto, että lineaarisen

kuorman käyttö vähentää harmonista kokonaissäröä, vaikka se ei mitenkään sitä erikseen

edes poistaisi. Voidaan siis todeta, ettei THD tai TDD välttämättä ole soveltuvin laskutapa

laivan elinkaaren harmonisen kokonaissärön analysointiin, koska laivan toiminta voi muut-

tua kuluttajien osalta oleellisesti laivan käyttöaikana. Tarvitaan vain muutos kokonaiskuor-

mitukseen, esimerkiksi tavallisten suorakäynnisteisten (DOL-starter) moottorien tai lämmi-

tysvastusten pienempänä käyttönä, jolloin kokonaisvirrankulutus laskee niin, että harmoni-

sen kokonaissärön määrä kasvaa.

Jotta voidaan todeta, ettei harmonisia säröjä ole liiaksi laivan sähköverkossa, analysoinnin

tulisi olla jatkuvaa ja se tulisi tehdä laitteistoilla ja mittauksilla, jotka kykenevät havaitse-

maan säröt tarkasti. Samaan viittaa IEEE 519 muuttaessaan suositustaan siten, että harmo-

nisten mittaus tulisi tehdä vuoden pituisena jaksona.
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On mahdollista, että laivan sähköverkossa on yliaaltoja – testit läpäisevistä mittaustuloksista

huolimatta – joita ei ole havaittu ja jotka vaikuttavat laitteistojen toimintaan.

Laivojen sähköverkoissa on useita alati käynnistyviä ja sammuvia moottoreita, joiden kuor-

mitus muuttuu jatkuvasti. Tämän lisäksi on harmonisen särön kannalta otollisia IGBT-poh-

jaisia taajuusmuuttajia, joiden kytkentätaajuus muuttuu jatkuvasti. Edellä mainitut asiat ai-

heuttavat interharmonista säröä.

Tässä tullaan tilanteeseen, jossa luokituslaitokset eivät vaadi jatkuvaa harmonisen kokonais-

särön mittausta laivassa, jos käytössä ei ole erillisiä suotimia. Koska IGBT-pohjaiset taa-

juusmuuttajat eivät tuota harmonista säröä suhteessa passiivisiin diodipohjaisiin, ei ulkoisia

aktiivisuotimia yleisesti ottaen tarvita. Samalla kuitenkin IGBT-pohjaiset suotimet erityi-

sesti tuottavat interharmonista säröä. Ongelma interharmonisen särön suhteen saattaa siis

muodostua, jos laivaverkossa on paljon suuria IGBT-pohjaisia kuluttajia.

Ongelma interharmonisen särön suhteen on, ettei sitä välttämättä voida havaita mittareilla

eikä sitä siten voi kompensoida esimerkiksi tietylle moninkerralle (taajuudelle) viritetyllä

aktiivi- tai passiivisuotimella. Luokan ohjeistuksissa ei ole määritelty rajoituksia interhar-

moniselle särölle, ja vaikuttaa siltä, että sen ajatellaan olevan osa harmonista kokonaissäröä.

THD:n arviointi perustuu myös tietyllä tavalla karkeaan RMS-arvoon, ja kun kyseessä on

eristetty sähköverkko, jossa virtalähteet koko ajan käynnistyvät ja sulkeutuvat, on verkossa

kytkentätaajuuksia niiden kerrannaisineen, joita ei ole osattu odottaa, analysoida tai mitata.

Kuten olen työssäni tuonut esille, harmonisen kokonaisärön jatkuva mittaus ei ole sinällään

ongelma. Siihen on saatavilla paljon erilaisia vaihtoehtoja, ja katkaisijat voitaisiin suoraan

ostaa niin, että ne sisältävät sähkönlaadun mitta-anturit. Myös jälkikäteen asennettavat an-

turit ovat suhteellisen edullisia ja pieniä. Tuolloin kuitenkin olisi suotavaa, että mittarit ky-

kenisivät siihen tarkkuuteen, jolla myös interharmoninen särö saadaan todennettua.
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Asetin työssäni tavoitteeksi selvittää, mitä harmoninen särö on, kuinka sitä voidaan välttää

ja kuinka sitä voidaan havaita. Tutkittuani eri lähteitä olen tullut siihen lopputulokseen, että

edelleen ollaan alkutaipaleella sähkön laaduntarkastelussa: tiedetään, mitä harmoninen särö

on, kuinka sitä voidaan välttää ja kuinka sitä mitataan. Lukuun ottamatta tilannetta, jossa

käytössä on ulkopuoliset harmonisen särön suotimet, mittauksen ei tarvitse olla jatkuvaa eikä

muutoksia laivan systeemeissä tai operoinnissa tarvitse ottaa huomioon. Myöskään harmo-

nisen särön kustannuksia laivan elinkaaren aikana tai lisäkustannuksia sen kompensoinnista

ei välttämättä aina oteta huomioon.

Myös mittaustapa ja sen analysointi herättävät pientä epävarmuutta, koska laskutapojen yh-

tenäinen standardi puuttuu. Sähkönlaadun varmistamiseksi ei tällä hetkellä ole olemassa

yhtä oikeaa laivan elinkaaren kattavaa analysointitapaa, varsinkin kun laivan sähköverkko

uudistuu koko ajan.

Yleensä jokainen laivan turvallisuuteen kuuluva toimi vaatii sen jatkuvaa mittausta, ja vau-

rion sattuessa vaaditaan jokin tapa estää vaurion leviäminen. Jos tarkastellaan esimerkiksi

laivan pilssipumppuja, niiden funktio on poistaa laivasta sinne tulevaa ylimääräistä vettä

kaivoista. Näin estetään vedenpinnan nouseminen eli periaatteessa sen leviäminen. Tämän

havainnointia varten laivoissa on erikseen pilssianturit. Lisäksi laivassa on vuotoanturit,

jotka antavat ilmoituksen, jos vettä on noussut kansitasolle tai sitä ylemmäs. Laivassa on siis

keinoja valvoa tilanteita (anturit) ja korjata ne (pumput). Tällä hetkellä luokituslaitoksien

määritelmä ei vaadi korvaamaan vaurioituneita harmonisia suotimia, vaan vauriotilanteessa

sallitaan vaurion leviäminen ja mahdollisesti yritetään rajata se. Lisäksi luokituslaitoksien

vaatimukset harmonisen kokonaissärön mittaamisesta liittyvät lähinnä tilanteeseen, jossa

käytössä on erilliset harmoniset suotimet. Huomioitava kuitenkin on, että luokituslaitoksien

säännöissä on tapahtunut muutoksia koko ajan asian suhteen, ja vaikuttaa siltä, että tietoisuus

harmonisesta säröstä ja sen riskeistä kasvaa.

Jos harmonisen särön osuus laivassa nousee, ei sen vähentämiseksi ole mitään järjestelmää,

joka voitaisiin heti aktivoida, eikä harmonisen särön nousua välttämättä edes havaita. Ehkä

jatkossa harmonisia säröjä tutkitaan koko spektrin laajuudelta laivan operoidessa ja
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mahdollisesti useasta kohtaa sähköverkkoa, vaikka käytössä ei olisikaan ulkoisia harmoni-

sen särön suotimia.
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