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Для підтримки якості електроенергії створюються силові активні фільтрокомпенсуючі пристрої. У разі спотво-

рення напруги живлення використовують послідовний фільтрокомпенсуючий пристрій, який підключається до 

мережі через вольтододаточний трансформатор. При роботі вольтододаточного трансформатора послідовного 

активного фільтрокомпенсуючого пристрою, струм навантаження впливає на напругу компенсації, що негативно 

впливає на компенсаційні властивості фільтрокомпенсуючого пристрою. Для мінімізації впливу вольтододаточно-

го трансформатора створена система автоматичного регулювання в якій за допомогою регуляторів напруги та 

струму забезпечується виведення напруги компенсації на заданий рівень. Для визначення структури та параметрів 

регуляторів струму та напруги був використаний відомий принцип підпорядкованого регулювання. Синтезована 

система регулювання напруги трифазного послідовного фільтрокомпенсуючого пристрою. У віртуальному сере-

довищі створена імітаційна модель системи автоматичного регулювання в складі послідовного трифазного фільт-

рокомпенсуючого пристрою. В результаті дослідження роботи моделі встановлено, що використання пропонова-

ного технічного рішення, призводить до зменшення рівня гармонійного спотворення напруги на 12,3%. 

Ключові слова: якість електроенергії, послідовний активний фільтрокомпенсуючий пристрій, система ав-

томатичного регулювання, регулятор. 
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Для поддержания качества электроэнергии создаются силовые активные фильтрокомпенсирующие устрой-

ства. В случае искажения напряжения используют последовательное подключение фильтрокомпенсирующего 

устройства, которое подключается к сети через вольтодобавочного трансформатор. При работе вольтодобавоч-

ного трансформатора последовательного активного фильтрокомпенсирующего устройства, ток нагрузки влияет 

на напряжение компенсации, что негативно влияет на компенсационные свойства фильтрокомпенсирующего 

устройства. Для минимизации влияния вольтодобавочного трансформатора создана система автоматического 

регулирования в которой с помощью регуляторов напряжения и тока обеспечивается вывода напряжения ком-

пенсации на заданный уровень. Для определения структуры и параметров регуляторов тока и напряжения был 

использован известный принцип подчиненного регулирования. Синтезирована система подчиненного регули-

рования координат трехфазного последовательного фильтрокомпенсирующего устройства. В виртуальной сре-

де создана имитационная модель системы автоматического регулирования в составе последовательного трех-

фазного фильтрокомпенсирующие устройства. В результате исследования работы модели установлено, что 

использование предлагаемого технического решения, приводит к уменьшению уровня гармоничного искажения 

напряжения на 12,3%. 

Ключевые слова: качество электроэнергии, последовательный активный фильтрокомпенсирующие устрой-

ство, система автоматического регулирования, регулятор. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Показники якості 

електроенергії нормуються ДСТУ 50160:2014 «Ха-

рактеристики напруги електропостачання в елект-

ричних мережах загальної призначеності». Стандарт 

визначає вимоги до якості електричної енергії, що є 

одним з головних умов нормальної роботи електро-

приймачів. 

В процесі роботи електроприймачів характер на-

вантаження в мережі може залишатися незмінним, 

змінюватися в окремих або всіх фазах, супроводжу-

ватися появою вищих гармонік струму або напруги 

[1]. У зв'язку з цим виникає необхідність компенсації 

негативного впливу роботи електроприймачів [2].  

Найбільш ефективними технічними рішеннями 

для компенсації неактивних складових потужностей 

навантаження в трифазній мережі змінного струму є 

керовані силові активні фільтри [3]. Силові схеми 

активних фільтрів будуються на основі трифазних 

інверторів на IGBT транзисторах [4]. Для компенсації 

спотворень струму використовують паралельне підк-

лючення силового активного фільтру. В разі спотво-

рення напруги мережі використовують послідовне 

підключення силового активного фільтру [5], таке 

підключення досягається шляхом використання воль-

тододаточного трансформатора. Застосування такої 

структури дозволяє пристрою швидко реагувати на 

погіршення якості напруги електричної енергії.  

При роботі вольтододаточного трансформатора 

послідовного активного фільтру, струм навантажен-

ня впливає на напругу компенсації, що негативно 

позначається на компенсаційних властивостях пос-

лідовного активного фільтру [8]. Для мінімізації 

даного впливу створена система автоматичного 

управління в якій за допомогою регуляторів напруги 

та струму забезпечується виведення напруги компе-

нсації на заданий рівень. 

Мета роботи – розробка системи автоматичного 

регулювання напруги трифазного послідовного 

силового активного фільтру. 

 

mailto:sergj1994@gmail.com
mailto:sergj1994@gmail.com


ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2020 (120) 

167 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Фу-
нкціональна схема трифазного послідовного силово-
го активного фільтру наведена на (рис. 1). На рисун-
ку мережа представлена блоком (Source) до якої через 
первинну обмотку трансформатора, який представле-
ний блоком (Transformer), підключене навантаження 

представлене блоком (Load). До вторинної обмотки 
трансформатора через LC– фільтр, який складається з 
реакторів Lfa,b,c та конденсаторів Cfa,b,c, підключається 
трифазний інвертор. Для контролю параметрів схеми  
використані датчики напруги та струму. 
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Рисунок 1 -- Функціональна схема трифазного послідовного силового активного фільтру 

 

У блоці визначення заданої напруги компенсації, 
використовуючи алгоритм, виконується розрахунок 
напруги компенсації [5, 7]. Розрахована напруга ком-
пенсації поступає на блок системи автоматичного 
управління. У системі відбувається регулювання 
напруги для підтримки її на заданому рівні з ураху-
ванням поточної напруги та струму фільтра. Блок 
формування імпульсів  створює імпульси управління, 
які подаються на керуючий вхід транзисторного пе-
ретворювача [6]. Для створення системи автоматич-
ного регулювання (САР) скористаємось відомим 
принципом визначення структури регуляторів [5]. 
При цьому представимо силову частину пристрою 
структурною схемою. В схемі виділимо контур 
струму (рис. 2)  та контур напруги (рис. 3).  
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Рисунок 2 - Схема контуру регулювання струму 
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Рисунок 3 - Схема контуру регулювання напруги 

Як зазначає [9], передаточна функція активного 
фільтрокомпенсуючого пристрою (ФКП) за струмом 
має такий вигляд: 

max

(s) 1
(s)

(s) 2

cF

Fi

m f t Fi

Ui
W

u L U s K s
   ,    (1) 

де Fi  – струм силової частини ФКП, mu  – напруга 

мережевої частини перетворювача, 
fL  – індуктив-

ність реактора пасивного LC-фільтра, CU  – напруга 

на шині постійного струму, maxtU  – амплітуда опор-

ної напруги широтно-імпульсної модуляції, 

max2 /Fi t CK LU U – коефіцієнт передачі за струмом. 

Передаточна функція датчика струму визнача-
ється за формулою [9]: 
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1
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K
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                              (2) 

де TiK – коефіцієнти передачі датчика струму, TiT  –  

постійна часу датчика струму. 
Як зазначено в [9] передаточна функція замкну-

того контуру струму, налаштованого на симетрич-
ний оптимум має вигляд: 
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Передаточна функція розімкненого контуру 

струму, налаштованого на симетричний оптимум 
має вигляд: 
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Передаточна функція регулятора струму розра-
ховується за формулою: 
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В результаті отримаємо: 

1
( ) .Ci Pi IiW s K K

s
                 (6) 

де PiK – коефіцієнт підсилення пропорційної части-

ни регулятора струму; 
IiK – коефіцієнт підсилення 

інтегральної частини регулятора струму, які визна-
чаються за формулами: 
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Передаточна функція по напрузі силового актив-
ного ФКП має вигляд: 
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де FU  – напруга силової частини фільтра, С – єм-

ність конденсатора, AU – амплітудне значення на-

пруги, 2 / 3Fu cm AK CU U  – коефіцієнт передачі 

перетворювача за напругою, cmU  – середнє значення 

напруги на конденсаторі. 
Передаточна функція датчика напруги [9]: 
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де TuK  – коефіцієнт передачі датчика напруги, TuT – 

постійна часу датчика напруги. 
 

 
Функція замкнутого контуру напруги налашто-

ваного на симетричний оптимум має вигляд: 
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Поточна функція розімкнутого контуру напруги 

налаштованого на симетричний оптимум має ви-
гляд: 
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Поточна функція регулятора напруги має вигляд: 
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          (13) 

В результаті отримаємо: 

 1
( )cu Pu IuW s K K

s
  , (14) 

де 
PuK – коефіцієнт підсилення пропорційної час-

тини регулятора напруги; 
IiK – коефіцієнт підси-

лення інтегральної частини регулятора напруги, які 
визначаються за формулами відповідно:  
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де 2 / 3Fu cm AK CU U – коефіцієнт передачі перет-

ворювача. 
Передаточна функція однофазного вольтодода-

точного трансформатора, покладаючи Т–подібну 
схему заміщення, має вигляд: 

 1 1
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K T s
W s
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 (17) 

де 1 3 1 3/ ( )K R k R R  – коефіцієнт, 1R – активний 

опір первинної обмотки, 3R  – активний опір обмот-

ки намагнічування, k – коефіцієнт трансформації, 

1 1 3 1 3( ) / ( )T L L R R    – постійна часу, 1L  – індук-

тивність первинної обмотки, 3L  – індуктивність 

обмотки намагнічування, 2 3 3/T L R – постійна 

часу. 
Використовуючи принцип підлеглого регулю-

вання, синтезована структурна схема САР силового 
активного ФКП (рис. 4).  

В віртуальному середовищі була створена мо-
дель системи автоматичного регулювання. Парамет-
ри системи автоматичного управління: Utmax=10 В, 
KFi=4,28·10

-5
, Ucm=700 В, UA=311 В, KTu=0,0125, 

KFu=3,3·10
-3

, KTi=1, TTu=TTi=1·10
-5

с, KPi=2,1·10
-5

, 
KIi=53475c

-1
, KPu=0,146, KIu=8,1c

-1
. 

В результаті дослідження роботи моделі були 
отримані осцилограми спрацювання контуру струму 
(рис. 5) та контуру напруги (рис. 6). При стрибкопо-
дібному завданні струму в 0,01 с, час спрацювання 
контуру струму складає 0,00015 с . При стрибкопо-
дібному завданні напруги в 0,01с, час спрацювання 
контуру струму складає 0,0011с. 
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Рисунок 4 – Схема системи автоматичного управління 
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Рисунок 5 – Осцилограми: а) регулювання струму; б) регулювання напруги 

 
Після відпрацювання системою автоматичного 

регулювання заданої напруги фільтру сигнал надхо-
дить на блок формування імпульсів. Де використо-
вуючи метод широтно-імпульсної модуляції відбу-
вається формування керуючих імпульсів. Блок-
схема ШІМ наведена на (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Блок схема реалізації методу ШІМ 

Для дослідження роботи САР трифазного послі-
довного активного ФКП в середовищі візуального 
програмування [10] створена модель (рис. 7). На 
рисунку джерело живлення (Three-phase source) 
основної гармоніки напруги послідовно з’єднано з 
додатковими джерелами (h3_ A,B,C) вищої гармоні-
ки, спотворюючи результуючу напругу. 

Послідовно з джерелами з’єднаний блок транс-
форматорів (Transformer). На (рис 8) приведена 
підсистема блоку (Transformer) яка складається з 
трьох однофазних вольтододаточних трансформато-
рів (Linear Transformer 1-3), які первинною обмот-

кою послідовно підключені до мережі та наванта-
ження (Reactor). Вторинною обмоткою трансформа-
тори підключені до пасивного LC-фільтра, який 
складається з консаторів (Crf A,B,C) та реакторів 
(Lrf A,B,C) та інвертора напруги, до якого підключе-
ний накопичувальний конденсатор C. Підтримка 
напруги на заданому рівні здійснюється блоком 
системи автоматичного регулювання (SAR). Управ-
ління перетворювачем здійснюється блоком широт-
но-імпульсної модуляції (PWM). Блоками (Sine Wave 
A,B,C) генерується компенсуюча напруга для кожної 
фази та відповідний її фазовий зсув. 

Блок SAR (рис. 9) синтезований для кожної фази 
згідно з блок-схемою (рис. 4). Система складається з 
контурів напруги та контурів струму. Контур струму 
включає PI-контролер (PI Controller 2,4,6), датчики 
струму (Multimeter 1,3,5), блок передаточних функ-
цій датчиків струму (DT2,4,6). Контур напруги 
включає PI-контролер (PI Controller 1,2,3), датчики 
струму (Multimeter 2,4,6), блок передаточних функ-
цій датчиків струму (DT2,4,6). Блок PWM (рис. 10) 
синтезований для кожної фази згідно з блок-схемою 
(рис. 7). На (рис.11) приведена підсистема інвертора 
напруги (3-phase IGBT converter). Параметри моделі 
наведені у табл. 1. 

 

 
 

Рисунок 7 – Модель трифазного послідовного силового активного фільтра 
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Рисунок 8 - Підсистема блоку Transformer Рисунок 9 - Підсистема блоку SAR 

 
 

Рисунок 10- Підсистема PWM 

 
Рисунок 11 - Підсистема інвертора напруги  

 

Таблиця 1 – Параметри досліджуваної моделі  

Source 
U, В 220 

f, Гц 50 

AC voltage 

source1-3 

U, В 20 

f, Гц 150 

Reactor 
R, Ом 2 

L, Гн 0,001 

LC– фільтр 
Lrf1-3, Гн 0,0025 

Crf1-3, Ф 0,0005 

Transformer 

P, Вт 1000 

U1, B 110 

U2, B 380 

R1, Ом 0,057 

L1, Гн 0,00029 

R2, Ом 0,67 

L2, Гн 0,000353 

R3, Ом 21,361 

L3, Гн 0,221 

Для дослідження роботи послідовного ФКП був 

проведений експеримент, суть якого в порівнянні 

спотворення напруги без фільтрокомпенсуючого 

пристрою та з його використанням (рис. 12-13). Для 

спотворення синусоїдальної форми напруги викори-

стано джерело третьої гармоніки.  

В результаті аналізу гармонічного складу напру-

ги при відсутності фільтрокомпенсуючого пристрою 

рівень спотворення напруги складає 12,83%. При 

використанні  фільтрокомпенсуючого пристрою 

рівень спотворення напруги складає 0,53%.  

Для оцінки ефективності пропонованого рішення 

був проведений експеримент з зміною номеру спо-

творюючих гармонік напруги та струму. Результати 

дослідження занесені до табл.і 2. 
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Рисунок 12 - Гармонічний склад без використання фільтрокомпенсуючого пристрою 
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Рисунок 13 - Гармонічний склад з використанням фільтрокомпенсуючого пристрою 

 

Таблиця 2 – Результати дослідження ефекту  

фільтрації зі зміною номеру спотворюючих  

гармонік  

hn 3 5 7 9 11 

THD, % 0,53 0,93 1,41 1,92 2,46 

Fundamental 148,6 148,6 148,6 148,6 148,6 

 

В результаті дослідження роботи розробленої 

системи автоматичного регулювання в складі три-

фазного послідовного активного ФКП, було виявле-

но, що при зміні номерів спотворюючих гармонік 

напруги та струму THD знаходиться в діапазоні 

0.53% – 2.46%. 

ВИСНОВКИ. Використовуючи методи побудови 

систем автоматичного регулювання та принципу 

підлеглого регулювання розроблена САР для стабі-

лізації та підтримці на заданому рівні напруги та 

струму трифазного послідовного активного ФКП. У 

середовищі візуального програмування розроблено 

модель пристрою з системою регулювання. В ре-

зультаті серії експериментів виявлено, що викорис-

тання пропонованого технічного рішення, призво-

дить до зменшення рівня гармонічного спотворення 

напруги на 12,3%.  
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AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF THREE-PHASE SERIES POWER FILTER  
COMPENSATING DEVICE 

S. Bondarenko, О. Bialobrzheskyi, M. Bezzub 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: sergj1994@gmail.com 

Purpose.  Development of system of automatic control of voltage and current of three-phase series-active filter 

compensating device. Methodology. Using methods of synthesis of automatic control systems and principle of subordi-

nate coordinate control, structures of regulators and their parameters for subordinate structure of automatic control sys-

tem of three-phase series active filter compensating device are determined. Results.  A system for automatic control of 

a serially active filter-compensating device with subordinate control of two-contour coordinates is developed.  For ex-

perimental testing, a model of a consistent active filter-compensation device was created.  The experiments resulted in a 

12.3% reduction in the nonlinear distortion factor.  The results formulate conclusions on the rational application of the 

proposed solution. Originality. Power active filter compensating device are created to maintain power quality. The 

device connection method determines the parameter to be normalized. In case of voltage distortion, a series connection 

of the filter compensating device is used, which is connected to the network through a voltage transformer. Transformer 

is connected to power part of device by primary winding to network and load, secondary winding. During operation of 

the voltage transformer of the series active filter compensating device, the load current affects the compensation volt-

age, which negatively affects the compensation properties of the filter compensating device. In order to minimize the 

influence of the voltage transformer, an automatic control system is created in which compensation voltage is output to 

a predetermined level by means of voltage and current regulators. The known principle was used to determine the struc-

ture and parameters of current and voltage regulators. As a result, a system of subordinate control of coordinates of a 

three-phase serial filter compensating device is obtained. Practical value. As a result, a system of subordinate regula-

tion of the coordinates of a three-phase series active filter compensating device is obtained.  In a virtual environment, a 

model of the specified system is created. As a result of a system study, it was found that the use of the proposed tech-

nical solution leads to a decrease in the level of harmonic voltage distortion by 12.3%. References 10, tables 2, figures 

13. 

Key words: power quality, series active filter-compensating device, automatic control system, regulator. 
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