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АНОТАЦІЯ

УДК 621.316.716.2
Крутько В.О. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС 

ПОСЛІДОВНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА В СИСТЕМІ 
ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ КОМПРЕСОРНОЇ УСТАНОВКИ: Магістерська 
робота на здобуття кваліфікації магістра з електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки — Кременчук, 2019. - 133 с.

Метою роботи є дослідження компенсаційних властивостей 
послідовного силового активного фільтру в системі електроспоживання 
компресорної установки.

Для досягнення поставленої мети в магістерській роботі вирішені
завдання: проаналізовано типи навантажень та існуючі компенсуючі, 
фільруючі та симетруючі пристрої; створено у візуальному середовищі 
модель електропостачання цеху та приводу компресорного агрегату; 
розроблено електротехнічний комплекс послідовного керованого 
фільтрокомпенсуючого пристрою; досліджено компенсуючі властивості 
послідовного керованого силового активного фільтру в системі 
електроспоживання компересорної установки.

Об'єктом дослідження є показники напруги і її гармонічного складу 
до та після компенсації. Предметом дослідження є послідовний керований 
силовий активний фільтр.

Методи дослідження: теоретичні і практичні для визначення 
ефективності компенсації спотворень напруги мережі.

Апробація роботи: брав участь в Міжнародній науково-технічної
конференції молодих учених і спеціалістів, публікація тезисів, публікація
статей, створення корисних моделей.

Магістерська робота містить 133 сторінки, 48 рисунків, 6 таблиць, 26
джерел, 2 додатки.

Ключові слова: якість електроенергії, поршневий компресор, система
автоматичного управління, послідовний силовий активний фільтр.



ANNOTATION

UDC 621.316.716.2
Krutko V.O. ELECTRICAL ENGINEERING COMPLEX OF A SERIOUS

POWER ACTIVE FILTER IN THE ELECTRIC CONSUMPTION SYSTEM OF
THE COMPRESSOR UNIT: Master's work for the qualification of a master in
electrical power, electrical engineering and electromechanics - Kremenchug, 
2019.- 133 p.

The aim of the work is to study the compensation properties of a 
sequential power active filter in the power supply system of a compressor unit.

To achieve this purpose, the following tasks were solved in the master's 
work: types of loads and existing compensating, filtering and balancing devices 
were analyzed; a model of power supply to the department and drive of the 
compressor unit was created in the visual environment; an electrical complex of 
a sequential controlled filter-compensating device was developed; The 
compensating properties of a sequential controlled power active filter in the 
power supply system of a compressor unit are investigated.

The object of study is the voltage and its harmonic composition before and
after compensation. The subject of research is a sequential controlled power 
active filter.

Research methods: theoretical and practical for determining the 
effectiveness of voltage distortion compensation.

Testing of work: participated in the International and All-Ukrainian 
scientific and technical conference of young scientists and specialists, 
publication of abstracts, publication of articles, creation of utility models.

The master's work contains 133 pages, 48 figures, 6 tables, 26 sources, 2
applications.

Keywords: electric power quality, reciprocating compressor, automatic 
control system, sequential power active filter.


