
  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Н А   К О Р И С Н У  М О Д Е Л Ь 
  

№ 139243 

  

ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ТРИФАЗНОГО ПОСЛІДОВНОГО 

СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА З РЕЛЕЙНИМ 

РЕГУЛЮВАННЯМ СТРУМУ  

  
 

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи 

і корисні моделі". 

  

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 

моделі 26.12.2019. 

Заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України  

 

 

Д.О. Романович 



(11) 139243 

Сторінка 3 із 6 

 

(19) UA 
(51) МПК  

H02M 7/53862 (2007.01) 
H02J 3/01 (2006.01)  

 
 

(21) Номер заявки: 
 

u 2019 06685 

(22) Дата подання заявки: 
 

13.06.2019 

(24)  Дата, з якої є чинними 
права на корисну модель: 

 

26.12.2019 

(46) Дата публікації відомостей 
про видачу патенту та 
номер бюлетеня: 

 

26.12.2019, 
Бюл. № 24 

 

(72) Винахідники: 

Крутько Вадим 
Олександрович, UA, 
Бялобржеський Олексій 
Володимирович, UA, 
Бондаренко Сергій 
Сергійович, UA, 
Беззуб Максим Андрійович, 
UA  
 

(73) Власник: 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
МИХАЙЛА 
ОСТРОГРАДСЬКОГО, 
вул. Першотравнева, 20, м. 
Кременчук, Полтавська обл., 
39600, UA  
 

 

 

(54) Назва корисної моделі: 
 
ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ТРИФАЗНОГО ПОСЛІДОВНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА З 
РЕЛЕЙНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СТРУМУ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Пристрій керування трифазним послідовним силовим активним фільтром з релейним регулюванням струму, 
що містить блок трифазного транзисторного перетворювача, який колом змінної напруги з'єднаний з блоком 
датчиків струму активного фільтра, який з'єднаний з блоком пасивного фільтра, який паралельно з'єднаний з 
блоком датчиків напруги активного фільтра та з'єднаний з блоком підключення компенсатора до мережі, що 
включає в себе вольтододаткові трансформатори, який з'єднаний з блоком трифазної електричної мережі 
живлення та через блок датчиків струму з'єднаний з блоком навантаження, паралельно з блоком трифазної 
електричної мережі з'єднаний блок датчиків напруги мережі, який відрізняється тим, що вихід блока датчиків 

напруги мережі з'єднаний з першим входом блока визначення миттєвої активної потужності в координатах abc, 
другий вхід якого з'єднаний з виходом блока датчиків струму навантаження, вихід блока визначення миттєвої 
активної потужності в координатах abc з'єднаний з входом блока визначення інтегрального значення активної 
потужності, вихід якого з'єднаний з другим входом блока визначення осцилюючої складової миттєвої 
потужності, вихід блока датчиків напруги мережі з'єднаний з входом блока трансформації напруги з координат 

abc в  , вихід якого з'єднаний з першим входом блока визначення миттєвих значень активної та реактивної 

потужностей в координатах  , вихід блока датчика струму навантаження з'єднаний з входом блока 

трансформації координат струму abc в  , вихід якого з'єднаний з другим входом блока визначення миттєвих 

активної та реактивної потужностей в координатах  , перший вихід якого з'єднаний з першим входом блока 

визначення осцилюючої складової миттєвої потужності, вихід якого з'єднаний з першим входом блока 

визначення скорегованої проекції узагальненого вектора напруги в ортогональних координатах  , другий 

вихід блока визначення миттєвих активної та реактивної потужностей в координатах   з'єднаний з другим 

входом блока визначення скорегованої проекції узагальненого вектора напруги в ортогональних координатах 

 , третій вхід якого з'єднаний з виходом блока трансформації координат струму abc в  , вихід блока 

визначення скорегованої проекції узагальненого вектора напруги в ортогональних координатах   з'єднаний з 

входом блока блок трансформації напруги компенсатора з координат   в abc, вихід якого з'єднаний з 

першим входом блока регулятора напруги, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока датчиків напруги 
активного фільтра, вихід блока регулятора напруги з'єднаний з першим входом блока визначення похибки, 


