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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ОБМЕЖЕННЯ СТРУМУ ТРИФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА В УМОВАХ 
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ І КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб обмеження струму трифазного силового активного фільтра в умовах перевантаження і короткого 
замикання, при якому формують імпульси управління за методом релейного регулювання струму, формують 
струм силового активного фільтра, вимірюють фазну напругу мережі, фазні струми навантаження і фазні 
поточні струми силового активного фільтра, виділяють похибку струму, який відрізняється тим, що виконують 

перетворення фазної напруги мережі та струму навантаження в систему координат , визначає складові 
миттєвої дійсної і уявної потужностей, визначають постійну складову миттєвої дійсної потужності, визначають 

заданий струм силового активного фільтра в системі координат , виконують перетворення заданого струму 
силового активного фільтра в систему координат abc, задають максимальне значення струму, визначають 
дійсне значення заданого струму силового активного фільтра для трьох фаз, розраховують коефіцієнт 
пропорційності для трьох фаз, перевіряють умову перевищення коефіцієнта пропорційності одиниці, 
виконують множення заданого струму силового активного фільтра для трьох фаз на визначене за умови 
значення, порівнюють сигнали заданого та поточного струму силового активного фільтра для трьох фаз, 
формують імпульси керування трифазним транзисторним перетворювачем за методом релейного 
регулювання струму, формують струм силового активного фільтра. 


