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(21) Номер заявки: 
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(54) Назва винаходу: 
 
ПРИСТРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ПОТУЖНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
ЕНЕРГІЇ У ВУЗЛІ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ  
 

 
(57) Формула винаходу: 
 
Пристрій визначення складових потужності та контролю якості електричної енергії у вузлі трифазної мережі - 

трифазова мережа з'єднана послідовно з блоком датчиків струму та паралельно з блоком датчиків напруги, 

вихід блока датчиків струму з'єднаний з першим входом блока аналого-цифрового перетворення, вихід блока 

датчиків напруги з'єднано з другим входом блока аналого-цифрового перетворення, вихід якого з'єднано 

входом блока спектрального аналізу, який відрізняється тим, що перший вихід блока спектрального аналізу 

з'єднаний з входом блока розрахунку активної та реактивної потужностей, перший вихід блока спектрального 

аналізу з'єднаний з першим входом блока визначення потужностей прямої послідовності, другий вихід блока 

спектрального аналізу з'єднаний з другим входом блока визначення потужностей прямої послідовності, 

перший вихід блока спектрального аналізу з'єднаний з першим входом блока відтворення сигналу за 

спектральними показниками, другий вихід блока спектрального аналізу з'єднаний з другим входом блока 

відтворення сигналу за спектральними показниками, перший вихід блока відтворення сигналу за 

спектральними показниками з'єднаний з першим входом блока розрахунку діючих значень напруги та струму, 

другий вихід блока відтворення сигналу за спектральними показниками з'єднано з входом блока визначення 

лінійних напруг, вихід якого з'єднано з другим входом блока розрахунку діючих значень напруги та струму, 

вихід блока розрахунку діючих значень напруги та струму з'єднано з входом блока розрахунку ефективних 

значень напруги та струму, вихід якого з'єднано з входом блока обчислення ефективних повних потужностей 

та потужності спотворення напруги та струму, перший вхід блока розрахунку потужності дисбалансу з'єднано з 

другим виходом блока визначення потужностей прямої послідовності, другий вхід блока розрахунку потужності 

дисбалансу з'єднано з першим виходом блока обчислення ефективних повних потужностей та потужності 
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