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Ефективними технічними рішеннями в області компенсації неактивних складових потужностей навантажень є 

силові активні фільтри. Серед методів формування імпульсів управління ключами силового активного фільтру 
виділяють релейне регулювання струму трифазного силового активного фільтру, що забезпечує перемикання си-
лових ключів, коли похибка струму перевищує фіксовану величину (зону гістерезису), при цьому частота регу-
льованого параметру – змінна. Змінна частота комутації силових ключів перетворювача призводить до генеруван-
ня пристроєм, додаткових гармонік та викликає труднощі, пов’язані з налаштуванням фільтруючих елементів. У 
роботі запропоновано адаптивний регулятор, що забезпечує постійність частоти комутації, зменшує ширину спек-
тру частот струму, призводить до зниження втрат при перемиканні ключів перетворювача силового активного 
фільтру та покращує показник коефіцієнту спотворення струму мережі, що доведено ланкою експериментів. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У наш час в енерге-

тиці відбувається збільшення кількості споживачів 
електроенергії з нелінійною вольт-амперною харак-
теристикою. Цей факт викликає порушення електро-
магнітної сумісності, що виходить за рамки стандарту 
EN–50160 [1], положення якого відображені у сучас-
них вітчизняних нормативах. Вентильні перетворю-
вачі, зварювальне обладнання, сталеплавильні печі й 
т.ін. є прикладами нелінійного навантаження [2]. Як 
компенсація неактивних складових потужності засто-
совуються силові активні фільтри (САФ) [3].  

Методи управління САФ будуються на уявленнях 
про складові потужності, також вагомою частиною 
роботи пристрою є формування імпульсів управління 
ключовими елементами перетворювача [4]. 

Серед методів імпульсного управління САФ ви-
діляють два основних методи: широтно-імпульсна 
модуляція (ШІМ) з постійною частотою модуляції 
та релейне регулювання струму (РРС) зі змінною 
частотою модуляції. 

РРС має переваги з позиції відпрацювання зада-
ного струму та є простішим порівняно із ШІМ, але 
змінна частота комутації fc, яка виникає за рахунок 
постійної зони гістерезису НВ релейного елемента, 
ускладнює фільтрацію вищих гармонік у колах САФ 
[4]. Для зниження негативного впливу РРС пропо-
нується використання алгоритмів адаптації зони 
гістерезису [5].  

Метою роботи є оцінка ефективності викорис-
тання адаптивного управління РРС трифазного САФ 
в умовах зміного нелінійного навантаження. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
САФ складається із силової частини, яка включає 
трифазний транзисторний перетворювач, накопичу-
вальний конденсатор і буферний реактор, блоку фор-
мування заданого струму САФ та блоку формування 
імпульсів управління. Блок формування заданого 
струму САФ забезпечує розрахунок струму, який 
повинен генерувати САФ в мережу. Алгоритм роботи 
блоку базується на існуючих теоріях потужності. Ав-
тором використані дві теорії для визначення неактив-

них складових потужності: PQ-теорія миттєвої поту-
жності [6], теорія повної потужності за С. Фрізе [7]. 

Блок формування імпульсів управління САФ ге-
нерує імпульси управління ключами, яка відповідає 
заданому струму i*

c САФ. Як зазначено у [4], ШІМ з 
ПІ-регулятором вимагає точну лінійну математичну 
модель об’єкту управління, яку важко отримати, а 
зміна режиму навантаження вимагає перерахунку 
коефіцієнтів регулятора. Техніка РРС виявилася 
найбільш придатною для всіх різновидів регуляторів 
струму САФ [5]. 

Щоб вирішити проблему, яка виникає при змін-
ній fc, у роботі [5] запропонований адаптивний ре-
лейний регулятор струму (АРРС). У цьому випадку 
адаптивна НВ визначається для заданого струму в 
кожній фазі, а fc = const. АРРС має вплив на процес 
комутації, реалізуючи зміну ширини гістерезису, що 
визначається як 
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де Udc – напруга конденсатору; L – індуктивність 
САФ; uS – напруга мережі.  

Покладаючи можливість окремої зміни верхньої 
та нижньої межі зони гістерезису HB, розглянуто 
зростання й спад струму, що забезпечується знач-
ними імпульсами напруги на індуктивності, утво-
рюваними шляхом перекомутації конденсаторів: 
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Розроблено модель електроенергетичної системи 
(рис. 1), що включає: електричну мережу (Three-
Phase source) з еквівалентними опорами, підключе-
не до мережі через реактор (Reactor1) нелінійне на-
вантаження – тиристорний перетворювач (ТП) (Thy-
ristor converter) з активно-індуктивним навантажен-
ням (RL-load), трифазний транзисторний перетво-
рювач (Transistor converter), блок формування зада-
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ного струму САФ (Current generation block) та блок 
формування імпульсів (Pulse shaping block). 

Параметри елементів схеми розраховані з насту-
пних міркувань: нелінійне навантаження має розра-
хункову потужність P=14 кВт; Q=20 кВар – трифа-
зний мостовий тиристорний перетворювач (Thyristor 
converter) з активно-індуктивним навантаженням 
(RL–load) Rload=2 Ом; Lload=0,0116 Гн. Частота кому-
тації fc=15000Гц; індуктивність САФ L=0,0054 Гн; 
конденсатор ємністю C=20·10-3 Ф з напругою 
Udc=2000 В. У моделі почергово реалізуються два 
варіанти включення конденсаторів з еквівалентною 
напругою та ємністю: конденсатор підключений до 
виводів «+» та «-» транзисторного перетворювача 

(Variant 1); два послідовно з’єднаних конденсатори 
(Variant 2). 

За відомою методикою [5] визначені електричні 
параметри реактивних елементів САФ та частота 
комутації fc. Для визначення ефективності роботи 
САФ із використанням АРРС реалізовано три варіа-
нти блоку формування імпульсів управління: 

1) блок релейного регулятора з фіксованою зо-
ною гістерезису 2HB; 

2) блок релейного регулятора з адаптацією зони 
гістерезису 2HB; 

3) блок релейного регулятора з адаптацією верх-
ньої НВ+ і нижньої НВ- межі зони гістерезису. 

 

 
Рисунок 1 – Математична модель трифазного силового активного фільтра з адаптивним регулятором 

 
Для оцінки впливу алгоритму визначення неак-

тивних складових потужності САФ та формування 
імпульсів управління виконано низку експериментів 
із дослідження електричних параметрів режиму сис-
теми мережа–нелінійне навантаження–САФ для 
варіантів, наведених у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Варіанти дослідження моделі  

мережа–нелінійне навантаження–САФ 

№ Варіант Алгоритм 
формування 
заданого 
струму САФ 

Алгоритм форму-
вання імпульсів 
управління 

1 Cs_PQ pq-теорія  
2 Cs_F теорія Фрізе 

фіксована зона 
гістерезису 2НВ 

3 Vr1_PQ pq-теорія  
4 Vr1_F теорія Фрізе 

адаптація зони 
гістерезису 2НВ 

5 Vr2_PQ pq-теорія  

6 Vr2_F теорія Фрізе 

адаптація верхньої 
й нижньої межі 
зони гістерезису 
2НВ 

 
Досліджено ефективність роботи САФ при зміні 

кута управління тиристорним перетворювачем  
α=0–75 0 за умови розрахованих параметрів його 
навантаження [7]. 

Для оцінки роботи САФ були обрані показники: 

– відносна компенсація за реактивною потужніс-
тю: 

100 %load source
Q

load

Q Q
Q

e
-

= ,                (3) 

де Qsource – реактивна потужність мережі; Qload – реа-
ктивна потужність навантаження; 

– зниження коефіцієнта спотворення струму: 
_ _

_
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I
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THD THD
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e
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де THDI_source – коефіцієнт спотворення струму ме-
режі; THDI_load – коефіцієнт спотворення струму на-
вантаження; 

– відносна похибка за активною потужністю: 

100 %source load
P

load

P P
P

e
-

= ,                     (5) 

де Psource – активна потужність мережі; Pload – актив-
на потужність навантаження. 

При кутах керування ТП від 0 < α ≤ 45 0, що від-
повідає розрахунковому режиму САФ, відносна 
компенсація за реактивною потужністю більше 98 % 
для всіх варіантів, при цьому зниження коефіцієнта 
спотворення струму мережі більш ніж 70 %, а відно-
сна похибка за активною потужністю не перевищує 
3 %. При збільшенні кута керування та, відповідно, 
збільшенні рівня гармонік струму та реактивної по-
тужності показники за варіантами суттєво відрізня-
ються (табл. 2).  
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Таблиця 2 – Узагальнені показники досліджуваних варіантів САФ 

α≤450 α>450 № Варіант 
 εQ , % εTHDi, % εP, % εQ, % εTHDi, % εP, % 

1 Cs_PQ 
2 Cs_F >99 60...0 1…15 

3 Vr1_PQ 2,5…7 
4 Vr1_F 98…94 87…25 2,3…7,5 
5 Vr2_PQ 1,5…9,3 
6 Vr2_F 

>98 >70 <3 

>99 92…35 1,5…7 
 
ВИСНОВКИ. Упровадження в структуру релей-

ного регулятора струму підсистеми адаптації HB 
незначним чином впливає на показники режиму 
САФ при розрахункових рівнях реактивної потуж-
ності, окрім THDI_source, який знижується на 15–20 % 
залежно від методу формування струму САФ. При 
зміні навантаження від розрахункового на 20–85 % 
використання підсистеми адаптації HB релейного 
регулятора струму дозволяє на 35–40 % знизити 
рівень THDI_source при зменшенні на 8–9 % похибки 
за активною потужністю.  
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STUDY OF THE CHARACTERISTICS THREE-PHASE ACTIVE POWER FILTER WITH ADAPTIVE 
REGULATOR AT COMPENSATION INACTIVE POWER COMPONENTS 

R. Vlasenko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: laplandec267@gmail.com  
Effective technical solutions in the field of compensation inactive components load is active power filters. Among 

the methods forming control pulses of keys active power filter release relay current control of three-phase active power 
filter, what provides switching power switches, if error current exceeds a fixed value (hysteresis band), herewith the 
frequency adjustable parameter – variable. The variable switching frequency power switches of the converter, leads to 
additional harmonics generating device and causes difficulties associated with the configuration of filter elements. The 
paper presents an adaptive controller that ensures constant switching frequency, reduces the width of the range of fre-
quencies, resulting in lower switching loss of the power converter key active power filter, and improved rate factor total 
harmonic distortion of the current network, what proved link experiments. 

Кey words: active power filter, pulse width modulation, relay current control.  
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