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(54) Назва корисної моделі: 
 
ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ТРИФАЗНОГО ПОСЛІДОВНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА З 
СИСТЕМОЮ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Пристрій керування трифазного послідовного силового активного фільтра з системою регулювання напруги, 
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, 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 між блоком трифазного транзисторного перетворювача та блоком пасивного 

фільтра введений блок датчиків струму транзисторного перетворювача, між блоком пасивного фільтра та 
блоком підключення компенсатора до мережі паралельно під'єднаний блок датчиків напруги транзисторного 
перетворювача, вихід блока датчика напруги мережі з'єднаний з першим входом блока визначення миттєвої 
потужності, вихід блока датчика струму навантаження з'єднаний з другим входом блока визначення миттєвої 
потужності, вихід якого з'єднаний з першим входом блока визначення активної складової напруги, вихід блока 
датчика струму навантаження з'єднаний з другим входом блока визначення активної складової напруги, вихід 
блока датчика струму навантаження з'єднаний з входом блока визначення квадрата струму, вихід якого 
з'єднаний з третім входом блока визначення активної складової напруги, вихід якого з'єднаний з першим 
входом блока визначення пасивної складової напруги, вихід блока датчиків напруги мережі з'єднаний з другим 
входом блока визначення пасивної складової напруги, вихід якого з'єднаний з першим входом блока 
регулятора напруги, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока датчиків напруги трифазного транзисторного 
перетворювача, вихід блока регулятора напруги з'єднаний з першим входом блока регулятора струму, другий 
вхід якого з'єднаний з виходом блока датчиків струму транзисторного перетворювача, вихід блока регулятора 
струму з'єднаний з входом блока формування імпульсів управління транзисторним перетворювачем, який 
з'єднаний з керуючим входом блока трифазного транзисторного перетворювача. 


