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поглавље се односи на синтезу улазног LCL филтра. Описана је улога и предности овог типа 
филтра који се користи у спрези са активним исправљачем. Такође је дат и теоријски увод о 
пасивним филтрима, приказана метода избора параметара LCL филтра и приложени су описи 
критеријума који су коришћени приликом избора тих параметара. У четвртом поглављу је 
приказан прелазак из континуалног у дискретни домен, како би се увели дигитални филтри и 
филтрирање сигнала. Такође у су описане нежељене појаве које се јављају током 
дискретизације сигнала. Пето поглавље се односи на дигиталне филтре, као и на њихову 
имплементацију у управљачки систем активног исправљача. Овде су објашњени типови 
дигиталних филтара и начин њиховог функционисања, показан је начин пројектовања 
дигиталног филтра који се користи у симулацији, као и побољшање у раду самог исправљача 
након његове имплементације. На крају рада, изведен је закључак, где је констатовано да је 
укупни хармонијски садржај мрежне струје након имплементације енергетског и дигиталног 
филтра знатно смањен. 

4. Анализа рада са кључним резултатима 
 Одговарајућа пажња у раду је посвећена теоријској основи на којој се базира 
динамички модел активног исправљача. Једна од његових главних особина јесте да из мреже 
узима струје које су готово синусоидалне, захваљујући начину управљања и високој 
фреквенцији прекидања транзистора и тако доприноси смањењу запрљаности мреже вишим 
хармоницима напона и струја, што је у складу са све строжим стандардима којима се 
дефинише захтевани квалитет напона и струје.  Међутим, свака дисторзија мрежног напона, 
чак и у границама дозвољеног, негативно утиче на хармонијски садржај линијских струја. У 
овом раду je моделован активни исправљач који се напаја напоном из реалног извора који у 
себи садржи више хармонике у стандардом дефинисаним границама, са циљем је да се 
применом енергетских филтара и дигиталне обраде сигнала постигне да улазна струја у 
исправљач буде што приближнија синусоиди. Резултати симулација на моделу активног 
исправљача са примењеним LCL филтром, за који је детаљно приказана метода избора 
параметара са јасним описом критеријума за њихов избор, потврдили су очекивано смањење 
хармонијског садржаја струје са мрежне и исправљачке стране. Што се тиче дигиталних 
филтара, у оквиру мастер рада су пројектована два типа, пропусник виших учестаности и 
пропусник ниских учестаности који су употребљени у симулацији, у оквиру управљачког 
дела модела активног исправљача. Приложена је теоријска подлога о начину пројектовања 
ових филтара као и о њиховој примени у симулацији. На крају, приказани су резултати 
симулације, где је примењен FIR (Finite Impulse Response) дигитални филтар пропусник 
ниских учестаности (LP-LowPass) за филтрирање улазног напона и добијање сигнала који се 
даље користи у управљачком делу, заједно са њему комплементарним филтром пропусником 
виших учестаности (HP-HighPass), који селектује само више хармонике из сигнала улазног 
напона, додаје их на излаз управљачког кола, а затим  прослеђује на PWM компаратор. 
Теоријско објашњење за овакав приступ је дато у раду. Спектрална анализа сигнала мрежне 
струје показала је да је дошло до смањења THDi струје са 2.8% на 1.6%. Ово преставља врло 
добар резултат, са обзиром на то да примена дигиталних филтара не изискује употребу 
додатних материјала, већ је чисто софтверске природе. 
 
5. Закључак и предлог 
 Кандидат Немања Милошевић је у свом мастер раду одговарајућу пажњу посветио 
теоријској основи на којој се базира рад једне од најчешће коришћених топологија 
енергетских претварача да би развио динамички модел у одговарајућем софтверу. Затим је 
одредио параметре регулатора задужених за регулацију струје и једносмерног напона, а у 
циљу имплементације управљачког алгоритма у динамички модел, тако да су симулацијама 
на моделу тестиране перформансе исправљача. Након тога, извршио је прорачун параметара 
улазног енергетског LCL филтра, на основу дефинисаних критеријума. Резултати симулација 
на моделу потврдили су како се правилним пројектовањем филтара, у виду енергетског LCL 
филтра који се налази у хардверском делу активног исправљача и дигиталног филтра који је 
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