
ELEKTRYKA  2010 
Zeszyt 2 (214)  Rok LVI 
 

Michał LEWANDOWSKI, Marcin MACIĄśEK, Marian PASKO 
Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Śląska 

ZASTOSOWANIE PAKIETU MATLAB/SIMULINK DO 
OPTYMALIZACJI ROZPŁYWU HARMONICZNYCH W 
WYBRANYCH FRAGMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

Streszczenie. W artykule przedstawiono metody wykorzystania pakietu 
Matlab/Simulink do wyznaczania rozpływu harmonicznych we fragmencie systemu 
elektroenergetycznego. Dwie z nich bazują na wykorzystaniu dostępnych przyborników 
Matlaba (SimPowerSystems i PSAT), trzecia natomiast  na bezpośredniej implementacji 
częstotliwościowego modelu systemu w języku Matlab. Dla wszystkich przedstawionych 
metod jest moŜliwe zastosowanie metod optymalizacyjnych (Optimization Toolbox) do 
optymalnego rozmieszczenia kompensatorów harmonicznych w analizowanym systemie. 

Słowa kluczowe: zniekształcenia harmoniczne, system elektroenergetyczny, modelowanie 
komputerowe 

APPLICATION OF MATLAB/SIMULINK PACKAGE TO OPTIMIZATION 
OF HARMONIC CURRENT FLOW IN SELECTED FRAGMENTS OF 
ELECTRICAL POWER GRID 

Summary. The paper presents three methods of Matlab/Simulink application to 
harmonic current flow simulation in selected fragments of an electrical power grid. The 
first two methods are based on SimPowerSystems and PSAT toolboxes. The third one 
involves direct implementation of the system frequency model in Matlab language. For 
the all presented methods it is possible to use Optimization Toolbox algorithms to find 
the optimal placement of harmonic compensators in the analysed system. 
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1. WPROWADZENIE 

W ostatnich latach problemy związane z obecnością wyŜszych harmonicznych 

występujących w sieciach elektroenergetycznych stają się coraz bardziej kosztowne. Jest to 

spowodowane wzrostem liczby nieliniowych odbiorników energii elektrycznej o bardzo 

zróŜnicowanym charakterze [1]. Do niedawna głównymi źródłami zniekształceń 
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harmonicznych były urządzenia przemysłowe duŜej mocy (np. piece łukowe). Zniekształcenia 

generowane przez takie urządzenia miały często znaczącą wartość, były one jednak skupione 

w pewnych określonych punktach systemu elektroenergetycznego, przez co ich 

oddziaływanie na cały system było obszarowo ograniczone i pozwalało na ich kompensację 

bezpośrednio w miejscu ich występowania. W chwili obecnej  mamy do czynienia z coraz 

większą liczbą urządzeń o bardzo zróŜnicowanej mocy, które nierzadko są rozproszone na 

znacznym obszarze sieci elektroenergetycznej. Do tej kategorii urządzeń naleŜą między 

innymi wszelkiego rodzaju układy energoelektroniczne stosowane w nowoczesnych 

systemach napędowych małej i średniej mocy, świetlówki energooszczędne, zasilacze 

impulsowe komputerów i innych urządzeń elektronicznych [1]. Liczba urządzeń 

wymienionych typów stale rośnie, co rodzi potrzebę radzenia sobie ze zniekształceniami 

harmonicznymi napięcia w wybranych fragmentach systemu elektroenergetycznego. 

Pierwszym krokiem w rozwiązaniu problemu zniekształceń przebiegów prądów i napięć jest 

wykonanie modelu, umoŜliwiającego badanie propagacji harmonicznych dla róŜnych stanów 

pracy analizowanego fragmentu sieci [6], [3]. W kolejnym kroku poszukuje się optymalnego 

(zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym) rozmieszczenia kompensatorów 

wyŜszych harmonicznych [7], [2]. Jednym z pakietów symulacyjno-obliczeniowych, 

umoŜliwiających przeprowadzenie takiego modelowania systemu elektroenergetycznego, jest 

pakiet Matlab/Simulink wraz z odpowiednimi przybornikami. W dalszej części pracy 

przeanalizowano moŜliwości, jakie daje pakiet w zakresie modelowania rozpływu 

harmonicznych oraz poszukiwania optymalnego rozmieszczenia kompensatorów wyŜszych 

harmonicznych. 

2. METODY ANALIZY SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Modelowanie systemów elektroenergetycznych jest procesem złoŜonym, co wynika ze 

stopnia komplikacji samego systemu oraz zachodzących w nim zjawisk. Z tego względu 

rozwinięto wiele metod analizy systemów energetycznych [3], [5]. KaŜda z metod pozwala na 

uzyskanie innych informacji o zjawiskach zachodzących w systemie, jednocześnie zakładając 

pewne uproszczenia modelu systemu. Na rys.1 przedstawiono ogólną klasyfikację metod 

analizy układów elektrycznych w zaleŜności od typu analizowanego układu. Jedną  

z najbardziej rozpowszechnionych metod analizy systemu elektroenergetycznego jest metoda 

analizy stanu ustalonego dla sinusoidalnych prądów i napięć, gdzie zakłada się pełną 

liniowość elementów obwodu (układ LTI – linowy niezmienny w czasie). Wielkości 

układowe (prądy, napięcia, moce) są tutaj reprezentowane w postaci wartości bezwzględnych 

i kąta fazowego, a odbiorniki opisuje się za pomocą zespolonej impedancji wyznaczonej dla 

częstotliwości podstawowej [3]. Tak uproszczony opis jest w wielu przypadkach 
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wystarczający do określenia rozpływu napięć, prądów i mocy w danym fragmencie systemu 

elektroenergetycznego. 

 

 

Rys. 1. Klasyfikacja metody analizy układów elektrycznych 
Fig. 1. Classification of electrical system analysis methods 

 
W sytuacji gdy w systemie występują odbiorniki nieliniowe, a zadaniem jest określenie 

wpływu tych odbiorników na pracę systemu, ograniczenie się jedynie do podstawowej 

harmonicznej jest niewystarczające. Metody analizy systemów zawierających odbiorniki 

nieliniowe moŜna podzielić na trzy podstawowe grupy: 

a) Metody częstotliwościowe. W tej grupie metod określa się dyskretne widmo 

częstotliwościowe wszystkich elementów systemu w postaci szeregu Fouriera,  

a następnie przeprowadza się oddzielną analizę systemu dla kaŜdej występującej 

harmonicznej [3]. Metoda jest więc bezpośrednim rozwinięciem analizy przeprowadzanej 

dla podstawowej harmonicznej i pozwala na otrzymanie obrazu stanu pracy układu  

w stanie ustalonym dla poszczególnych harmonicznych. Do największych zalet tej grupy 

metod moŜna zaliczyć względną prostotę modeli (w porównaniu z modelami 

dynamicznymi stosowanymi przy metodach czasowych) oraz fakt, Ŝe metody te bazują 

na rozwiązaniu układu liniowych równań algebraicznych, co powoduje ich niewielkie 

zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Główną ich wadą jest konieczność wielokrotnego 

rozwiązania równań systemu (dla kaŜdej harmonicznej).  

b) Metody czasowe. Metody te wykorzystują dynamiczne modele elementów układu  

i pozwalają na wyznaczenie przebiegów czasowych wielkości układowych zarówno  
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w stanie ustalonym, jak i nieustalonym dla układów, zwierających elementy nieliniowe  

o stałych w czasie parametrach [3], [9]. Modele są znacznie bardziej złoŜone od modeli 

częstotliwościowych (opis w postaci równań róŜniczkowych), co powoduje, Ŝe z reguły 

wymagają znacznej mocy obliczeniowej. Dodatkowo, są one obarczone wszystkimi 

problemami numerycznymi związanymi z komputerowym rozwiązywaniem równań 

róŜniczkowych [9] (np. problem zbieŜności metody). Z wymienionych względów stosuje 

się je zazwyczaj jedynie do badania dynamiki systemu (stany nieustalone). 

c) Metody czasowo-częstotliwościowe. Bazują na rozwiązywaniu równań systemu  

w dziedzinie jednej ze znanych czasowo-częstotliwościowych transformat sygnałów (np. 

transformaty falkowej [4]). Pozwalają na opis układów parametrycznych (o parametrach 

zmiennych w czasie). Wymagają one, podobnie jak metody czasowe, znacznej mocy 

obliczeniowej. 

Jak moŜna zauwaŜyć na podstawie przedstawionej klasyfikacji, spektrum róŜnorodnych 

metod analizy fragmentów systemu elektroenergetycznego jest bardzo szerokie. 

3. ZAŁOśENIA 

3.1. Odnośnie do analizowanego systemu i metod symulacji 

Celem realizowanej pracy badawczej jest poprawa wybranych wskaźników jakości 

energii elektrycznej w wyniku optymalizacji rozmieszczenia energetycznych filtrów 

aktywnych w modelach fragmentu systemu elektroenergetycznego. Przyjęto następujące 

załoŜenia odnośnie do analizowanego systemu elektroenergetycznego: 

a) System będzie układem trójfazowym zrównowaŜonym, mającym co najwyŜej 

kilkadziesiąt węzłów. 

b) W systemie wystąpią źródła harmonicznych (odbiorniki nieliniowe), modelowane jako 

źródła prądu. 

c) W systemie wystąpi co najmniej jeden energetyczny filtr aktywny. 

d) Rozmieszczenie filtru (filtrów) będzie realizowane za pomocą wybranych algorytmów 

optymalizacyjnych.  

e) Zakłada się pracę systemu w stanie ustalonym. 

Odnośnie do załoŜeń a)-c) w chwili obecnej trwają prace badawcze nad znalezieniem 

reprezentatywnego fragmentu systemu elektroenergetycznego, spełniającego wymienione 

załoŜenia. ZałoŜenie d) ma natomiast podstawowe znaczenie dla wyboru metody analizy 

systemu. Większość współcześnie stosowanych algorytmów optymalizacyjnych wymaga 

wielokrotnego rozwiązywania równań system. Takie warunki faworyzują metody wydajne 
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obliczeniowo, co wraz z warunkiem e) (o pracy systemu w stanie ustalonym) wskazuje na 

metody częstotliwościowe (por. punkt 2 a)). 

3.2. Odnośnie do oprogramowania 

Aby przeprowadzenie analizy systemu zgodnie z załoŜeniami z punktu 3.1 było moŜliwe, 

oprogramowanie symulacyjne powinno: 

a) UmoŜliwiać zamodelowanie i przeprowadzenie symulacji rozpływu harmonicznych  

w wybranym fragmencie systemu elektroenergetycznego metodą częstotliwościową. 

b) UmoŜliwiać wykorzystanie metod optymalizacji do znalezienia optymalnego 

rozmieszczenia kompensatorów (kompensatora) harmonicznych w analizowanym 

fragmencie systemu. 

Jak zostanie dalej wykazane, pakiet Matlab wraz z odpowiednimi przybornikami 

zapewnia wymaganą funkcjonalność, mając równieŜ pewne dodatkowe zalety. 

4. MOśLIWO ŚCI PAKIETU MATLAB/SIMULINK W ZAKRESIE 
MODELOWANIA ROZPŁYWU HARMONICZNYCH W SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 

Oprogramowanie Matlab/Simulink jest zaawansowanym pakietem obliczeniowo-

symulacyjnym o szerokim zakresie zastosowań [9]. Do największych zalet pakietu moŜna 

zaliczyć: 

a) Prosty w stosowaniu język skryptowy. 

b) Bogate moŜliwości wizualizacji wyników. 

c) MoŜliwość importu i eksportu danych z/do wielu róŜnych formatów. 

d) MoŜliwość współpracy z aplikacjami zewnętrznymi (np. przez DDE czy teŜ 

uruchamianie zewnętrznych aplikacji z poziomu konsoli i skryptów Matlaba). 

e) Bogaty zestaw bibliotek dodatkowych (tzw. przyborników – ang. Toolbox). 

Dzięki bardzo rozbudowanym bibliotekom dodatkowy pakiet moŜe być stosowany do 

modelowania i symulacji zjawisk z bardzo wielu dziedzin wiedzy, począwszy od zagadnień 

związanych z biologią (SimBiology Toolbox), poprzez analizy finansowe (Financial 

Toolbox), metody sztucznej inteligencji (Fuzzy Logic, Neural Networks Toolboxes) do 

specjalizowanych narzędzi związanych z analizą sieci i urządzeń elektroenergetycznych 

łącznie (SimPowerSystems, PSAT). 
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4.1. Zastosowanie przybornika SimPowerSystems 

SimPowerSytem jest biblioteką pakietu Matlab/Simulink dedykowaną do modelowania 

urządzeń i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Biblioteka zawiera wszystkie 

niezbędne elementy konieczne do zaimplementowania systemu elektroenergetycznego, takie 

jak źródła, transformatory, banki kondensatorów, linie zasilające (zarówno model typu PI, jak 

i model o parametrach rozproszonych) oraz odbiorniki nieliniowe. Biblioteka zawiera równieŜ 

bogaty zestaw przekształtników energoelektronicznych, urządzenia FACTS oraz wiele innych 

[9]. Niektóre z dostępnych elementów przedstawiono na rys. 2. 
 

 

Rys. 2. Fragment biblioteki przybornika SimPowerSystems 
Fig. 2. Part of SimPowerSystems Toolbox library 

 
SimPowerSystems umoŜliwia przeprowadzenie analizy układu w dwóch trybach: analizy 

czasowej oraz analizy z wykorzystaniem fazorów. Analiza czasowa umoŜliwia otrzymanie 

przebiegów czasowych wielkości układowych (napięć, prądów, mocy itd.). Analiza fazorowa 

natomiast pozwala na otrzymanie przebiegów amplitud i faz wybranych wielkości 

układowych dla zadanej częstotliwości pracy układu. Przybornik nie ma niestety moŜliwości 

przeprowadzenia bezpośredniej analizy rozpływu harmonicznych w modelowanym systemie 

metodą częstotliwościową. PoniewaŜ jednak analiza fazorowa pozwala na rozwiązanie 

równań układowych dla dowolnie wybranej częstotliwości, więc problem ten moŜna pokonać 

przeprowadzając symulację układu pod kontrolą skryptu Matlaba, który dla kaŜdej 

harmonicznej ustawi odpowiednie wartości elementów systemu (wartości wymuszeń  
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i obciąŜeń) i przeprowadzi symulację wykorzystując funkcje przybornika SimPowerSystems. 

Algorytm działania skryptu przedstawiono na rys. 3.  
 

  

Rys. 3. Algorytm wyznaczania rozpływu harmonicznych z zastosowaniem SimPowerSystems 
Fig. 3. Algorithm of harmonic flow evaluation using SimPowerSystems 

Przedstawiony na rys. 3 algorytm pozwala na wykonanie analizy rozpływu 

harmonicznych z zastosowaniem narzędzi proponowanych przez przybornik 

SimPowerSystems, mimo iŜ sam przybornik nie umoŜliwia przeprowadzenia takiej analizy.  

4.2. Zastosowanie przybornika PSAT 

PSAT (Power System and Analysis Toolbox) jest przybornikiem Matlaka, słuŜącym do 

statycznej i dynamicznej analizy wybranych fragmentów sieci elektroenergetycznej [8]. Na 
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rys. 4 przedstawiono 9-węzłowy system testowy IEEE zamodelowany z wykorzystaniem 

biblioteki elementów PSAT. 
 

 

Rys. 4. 9-węzłowy system testowy IEEE zaimplementowany z zastosowaniem przybornika PSAT 
Fig. 4. Nine bus IEEE test system implemented using PSAT Toolbox 

Autorem przybornika jest prof. Federico Milano, który zaczął tworzyć PSAT w roku 

2001 jako część swojej pracy doktorskiej. W kolejnych latach przybornik rozwijał się, 

osiągając obecnie wysoki poziom zaawansowania. Do największych zalet oprogramowania 

PSAT moŜna zaliczyć: 

a) Wyznaczanie rozpływu mocy, optymalnego rozpływu mocy, stabilności 

małosygnałowej oraz przebiegów czasowych dla zamodelowanego fragmentu systemu 

elektroenergetycznego. 

b) Bogaty zestaw modeli elementów systemu elektroenergetycznego (kilkadziesiąt typów), 

a w szczególności bardzo bogaty zestaw róŜnych rodzajów obciąŜeń. 

c) Graficzny edytor diagramów sieci energetycznej. 

d) Graficzny interfejs uŜytkownika (GUI) do ustawiania parametrów symulacji. 

e) Dedykowane GUI do analizy wyników symulacji. 

f) Bogate moŜliwości importu i eksportu danych do wielu zewnętrznych formatów. 

g) Obszerną dokumentacj oraz dostęp do kodu źródłowego oprogramowania. 

Przy wymienionych zaletach PSAT jest obarczony tym samym ograniczeniem co 

SimPowerSystems, a mianowicie w chwili obecnej nie oferuje moŜliwości wyznaczenia 

rozpływu wszystkich harmonicznych jednocześnie. MoŜliwe jest jedynie przeprowadzenie 

symulacji dla zadanej częstotliwości. Problem jest identyczny jak dla przybornika 

SimPowerSystems, więc jego rozwiązaniem jest algorytm przedstawiony na rys. 3. 
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4.3. Bezpośrednia implementacja częstotliwościowego modelu systemu w języku Matlab 

Trzecią moŜliwością wyznaczenia rozpływu harmonicznych w wybranym fragmencie 

systemu elektroenergetycznego jest zaimplementowanie częstotliwościowego modelu 

systemu i metody jego rozwiązania bezpośrednio w języku Matlab. Jedną z moŜliwości jest 

wyznaczenie rozpływu dla kaŜdej harmonicznej z osobna, stosując liniowy model systemu 

opisany w pracy [3]. Źródła harmonicznych są tutaj reprezentowane przez dwójniki Nortona, 

wstrzykujące prądy harmonicznych do systemu. Impedancje poszczególnych elementów 

systemu są zaleŜne od częstotliwości i zostają zredukowane do reprezentacji w postaci 

dwójników Thevenina. JeŜeli wszystkie odbiorniki nieliniowe są reprezentowane jako źródła 

prądu wstrzykiwanego, wówczas moŜna opisać system za pomocą następujących równań 

macierzowych [3]: 

 h h hV Z I= ,   (1) 

 h h hI Y V= ,  (2) 
gdzie: 

Vh – wektor potencjałów węzłowych dla h-tej harmonicznej, 

Zh – macierz impedancji gałęziowych dla h-tej harmonicznej, 

Ih – wektor wstrzykiwanych prądów dla h-tej harmonicznej, 

Yh – macierz admitancji gałęziowych dla h-tej harmonicznej. 

Rozpływ harmonicznych uzyskuje się przez bezpośrednie rozwiązywanie równań (1)  

i (2) w sposób iteracyjny. W pierwszym kroku wyznacza się estymatę napięć węzłowych Vh 

na podstawie załoŜonych wartości prądów gałęziowych (1), a następnie wyznacza się 

wartości estymaty prądów gałęziowych Ih na podstawie wyznaczonej estymaty napięć. Proces 

jest kontynuowany aŜ do osiągnięcia zadanej róŜnicy wartości między wektorami Ih  

w kolejnych iteracjach, co jest powtarzane dla kaŜdej harmonicznej. NaleŜy tutaj zaznaczyć, 

Ŝe istnieje wiele metod rozwiązywania równań (1) i (2), a takŜe formułowania macierzy Yh  

i Zh. Sam proces formułowania modelu systemu z zastosowaniem przedstawionej metody 

został wyczerpująco opisany wraz z przykładami w pracy [3], natomiast metody rozwiązywa-

nia liniowych równań macierzowych moŜna zaleźć w dokumentacji pakietu Matlab [9]. 

Przedstawiona metoda jest najbardziej pracochłonna, gdyŜ wymaga zarówno 

przygotowania modelu systemu, jak i metody jego rozwiązywania. Do wykorzystania 

pozostają jedynie metody algebry liniowej zaimplementowane w języku Matlab. Z tych teŜ 

względów jest brana pod uwagę w ostatniej kolejności. 

4.4. Wykorzystanie przybornika Optimization Toolbox 

Jak pokazano w punktach 4.1-4.3, istnieje co najmniej kilka moŜliwości zastosowania 

pakietu Matlab do wyznaczenia rozpływu harmonicznych w wybranym fragmencie sieci 
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elektroenergetycznej. Jedną z największych zalet posiadania modelu systemu zaimplemento-

wanego w języku Matlab jest moŜliwość wykorzystania dodatkowych przyborników do 

dalszej analizy otrzymanych wyników rozpływu harmonicznych. W szczególności moŜna 

wykorzystać narzędzia oferowane przez przybornik Optimization Toolbox, zawierający 

bogaty zestaw róŜnego typu algorytmów optymalizacyjnych [9]. Dzięki temu w stosunkowo 

prosty sposób moŜna sprawdzić przydatność wielu róŜnych algorytmów optymalizacyjnych 

do znalezienia optymalnego rozmieszczenia kompensatorów wyŜszych harmonicznych  

w analizowanym systemie, co jest celem realizowanej pracy badawczej. Algorytm 

postępowania w przypadku poszukiwania optymalnego rozmieszenia kompensatorów 

przedstawiono na rys. 5.  

 

Rys. 5. Algorytm poszukiwania optymalnego rozmieszenia kompensatorów 
Fig. 5. Algorithm of optimal placement of harmonic compensators 

Jak przedstawiono na rys. 5, w pierwszej kolejności naleŜy określić funkcję celu dla 

wybranej metody optymalizacyjnej. Następnie zakłada się wstępne rozmieszczenie 

kompensatorów w systemie. Zadaniem głównej pętli optymalizacyjnej jest wyznaczenie 

rozpływu harmonicznych (co jest realizowane zgodnie z algorytmem przedstawionym na 

rys. 3), a następnie sprawdzenie, czy osiągnięto załoŜoną wartość funkcji celu. JeŜeli tak, to 

algorytm kończy działanie i moŜna przejść do analizy otrzymanych wyników. JeŜeli nie, to 

modyfikuje się rozmieszenie kompensatorów, zgodnie z wybraną metodą optymalizacyjną  

a następnie powtarza wyznaczenie rozpływu harmonicznych. 
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Przeprowadzane badania moŜna równieŜ rozszerzyć na algorytmy optymalizacyjne 

zawarte w innych przybornikach, np. o algorytmy genetyczne  zawarte w przyborniku Genetic 

Algorithm and Direct Search Toolbox [9]. 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przy zastosowaniu zaproponowanej w artykule metody postępowania jest moŜliwe 

wykorzystanie oprogramowania Matlab wraz z przybornikami SimPowerSystems oraz PSAT 

do wyznaczania rozpływu harmonicznych w wybranym fragmencie systemu 

elektroenergetycznego. Do największych zalet zaproponowanej metody naleŜy moŜliwość 

wykorzystania modeli elementów systemu elektroenergetycznego oraz narzędzi dodatkowych 

(edytory schematów, importu/eksportu danych, wizualizacji wyników), jakie oferują 

wymienione przyborniki oraz sam pakiet Matlab. 

Równolegle do moŜliwości, jakie oferują SimPowerSystems i PSAT, moŜna wykorzystać 

moŜliwości Matlaba w zakresie algebry liniowej i zaimplementować częstotliwościowy 

model analizowanego systemu bezpośrednio w języku Matlab.  

Istotne jest równieŜ, Ŝe zarówno przy korzystaniu z SimPowerSystems, PSAT, jak i przy 

bezpośrednim zamodelowaniu systemu moŜliwe jest wykorzystanie rozbudowanych bibliotek 

algorytmów optymalizacyjnych zawartych w Optomization Toolbox oraz Genetic Alghoritm 

and Direct Search Toolbox. 

Ostatnią zaletą modelowania w pakiecie Matlab jest moŜliwość wglądu i ingerencji  

w kod oprogramowania, co przy pracy naukowo-badawczej jest szczególnie cenne. 
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Abstract 

During the last few years problem of high harmonics in electric power grid has become 

an important problem [1]. The number of small and medium power nonlinear loads like power 

electronics motor drives, switching power supplies and compact fluorescent lamps is 

increasing every year. Moreover, these loads are usually spread over the power network, so it 

is not possible to efficiently compensate the harmonics using a single power conditioner. This 

leads to problem of finding an optimal number and network connection points for the power 

conditioners [2]. 

Paper presents three methods of Matlab/Simulink application to harmonic current flow 

simulation in selected fragments of electrical power grid. First method involves 

SimPowerSystems [9], a Matlab toolbox dedicated to modelling and simulation of electric 

power networks. The second method involves PSAT [8], a free Matlab toolbox with similar 

functionality to SimPowerSystems. Both of the toolboxes provides modelling and simulation 

in time and frequency domain, but neither of them allows direct evaluation of the harmonic 

current flow using the frequency domain model. To solve this problem an algorithm of 

Matlab program has been proposed in the paper. The third method involves direct 

implementation of frequency model [3] of the system in Matlab language. For all presented 

methods it is possible to use Optimization Toolbox algorithms to find optimal placement of 

harmonic power conditioners in the analysed network. 

 


