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Управління режимами енергосистем має забезпечити виконання трьох основних умов: економічність роботи 

енергосистеми, надійність електропостачання споживачів, нормативну якість електроенергії. Пасивні фільтри з 

незмінною структурою все менше задовольняють вимоги до підтримки якості електричної енергії. Як наслідок, 

розробляються і впроваджуються силові фільтрокомпенсуючі пристрої. У разі спотворення напруги живлення 

використовують послідовний фільтрокомпенсуючий пристрій, який підключається до мережі через однофазний 

двообмотковий вольтододаточний трансформатор: первинною обмоткою до мережі та навантаження, 

вторинною обмоткою трансформатор підключається до силового пристрою. Застосування такого технічного 

рішення дозволяє швидко реагувати на погіршення якості напруги електричної енергії і виконувати 

технологічне приєднання споживачів. За попередніми дослідам встановлено, що при роботі трансформатора 

виникає вплив струму навантаження на напругу компенсації, що призводить до погіршення компенсаційних 

властивостей фільтрокомпенсуючого пристрою. Таким чином виникає задача мінімізації цього впливу. З метою 

стабілізації та підтримки напруги послідовного фільтра, незалежно від зовнішніх впливів, застосовують 

системи автоматичного регулювання. Для синтезу системи автоматичного регулювання напруги компенсації 

використаний відомий принцип визначення структури регуляторів. Кожна ланка такої системи описується 

своєю функцією передачі, а їх комбінація з урахуванням оптимальної настройки дозволяє визначити структуру 

і параметри регулятора. В результаті отримана система підпорядкованого регулювання координат однофазного 

послідовного фільтрокомпенсуючого пристрою. У віртуальному середовищі створена модель зазначеної 

системи. В результаті дослідження роботи системи встановлено, що використання пропонованого технічного 

рішення призводить до зменшення рівня гармонійного спотворення напруги на 15 %. 

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

автоматичного регулювання, регулятор. 
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Управление режимами энергосистем должно обеспечить выполнение трех основных условий: 

экономичность работы энергосистемы, надежность электроснабжения потребителей, нормативное качество 

электроэнергии. Пассивные фильтры с неизменной структурой все менее удовлетворяют требования к 

поддержке качества электрической энергии. Как следствие, разрабатываются и внедряются силовые активные 

фильтрокомпенсирующие устройства. В случае искажения напряжения питания используют последовательное 

фильтрокомпенсирующее устройство, которое подключается к сети через однофазный двух обмоточный 

вольтодобавочный трансформатор. Первичной обмоткой к сети и нагрузке, вторичной обмоткой трансформатор 

подключается к силовой части активного фильтра. Применение такого технического решения позволяет быстро 

реагировать на ухудшение качества напряжения электрической энергии и выполнять технологическое 

присоединение потребителей. По предварительным опытам установлено, что при работе трансформатора 

возникает влияние тока нагрузки на напряжение компенсации, что приводит к ухудшению компенсационных 

свойств фильтрокомпенсирующего устройства. Таким образом, возникает задача минимизации этого 

воздействия. С целью стабилизации и поддержания напряжения последовательного фильтра, независимо от 

внешних воздействий, применяют системы автоматического регулирования. Для синтеза системы 

автоматического регулирования напряжения компенсации использован известный принцип определения 

структуры регуляторов. Каждое звено такой системы описывается своей передаточной функцией, а их 

комбинация с учетом оптимальной настройки позволяет определить структуру и параметры регулятора. В 

результате получена система подчиненного регулирования координат однофазного последовательного 

фильтрокомпенсирующего фильтра. В виртуальной среде создана модель указанной системы. В результате 

исследования работы системы установлено, что использование предлагаемого технического решения, приводит 

к уменьшению уровня гармоничного искажения напряжения на 15 %. 

Ключевые слова: качество электроэнергии, последовательное активное фильтрокомпенсирующее 

устройство, система автоматического регулирования, регулятор. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проектування і 

виготовлення сучасних систем електропостачання та 

електроприймачів зумовлено необхідністю 

досягання їх найефективнішого функціонування при 
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живленні напругою синусоїдальної форми заданої 

амплітуди та частоти. Проте в реальних мережах 

виникають відхилення напруги від ідеальних 

параметрів. Тому вводиться поняття “якість 

електроенергії” – група показників, які визначають 

придатність електроенергії для її застосування [1]. 

Для нормування показників керуються ДСТУ 

IEC 61000-4-30:2010, в якому регламентовані 

основні види порушення якості електроенергії та 

норми. Недотримання цих показників призводить до 

знач-них економічних збитків [2]. 

Існує багато способів та технічних рішень для 

підвищення якості електроенергії [2]. У роботах  

[3–5] зазначено, що останніми досягненнями 

силової перетворювальної техніки та найбільш 

ефективними технічними рішеннями у сфері 

компенсації неактивних складових потужностей 

навантажень у трифазних мережах змінної напруги є 

керований силовий активний фільтрокомпенсуючий 

пристрій. 

У разі спотворення напруги мережі 

використовують підключення фільтро-

компенсуючого при-строю через однофазний 

вольтододаточний двооб-мотковий трансформатор 

(ВДТ), що підключений первинною обмоткою 

послідовно між мережею та навантаженням, 

вторинною до силової частини фільтро-

компенсуючого пристрою. Застосування такої 

структури дозволяє пристрою швидко реагувати на 

погіршення якості напруги електричної енергії. 

Ефективність такого технічного рішення залежить 

від кількох факторів [6, 7], одним з яких є 

відпрацювання заданої напруги компенсації. 

Як зазначено в праці [8], при роботі 

трансформатора послідовного активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою струм 

навантаження впливає на напругу компенсації, що 

негативно позначається на компенсаційних 

властивостях послідовного активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою.  

Метою роботи є розробка системи 

автоматичного регулювання напруги однофазного 

послідовного силового активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  

Однофазний послідовний силовий активний 

фільтрокомпенсуючий пристрій (рис. 1) 

підключається послідовно з навантаженням через 

однофазний двообмотковий вольтододаточний 

трансформатор. Первинною обмоткою до мережі 

(Source), що представлена джерелом змінної 

напруги us, активним опором Rs та індуктивністю 

Ls, опорами лінії електропередачі та навантаження 

(Load), що представлене опором Zn та джерелом 

струму вищих гармонік in. Вторинною обмоткою 

трансформатор підключений через LC-фільтр, який 

складається з конденсатора Cf  та котушки 

індуктивності Lf, до транзисторного перетворювача, 

що складається з IGBT транзисторів із паралельно 

зустрічно включеними діодами та 

накопичувального конденсатора С. Для контролю 

параметрів схеми  використані датчики напруги 

(VS1, VS2) та струму (CS1, CS2). У блоці 

визначення заданої напруги (Reference voltage 

determinatoion unit, використовуючи алгоритм [8], 

виконується розрахунок напруги компенсації uSF. 

Ця напруга є сигналом завдання системи 

автоматичного регулювання (Automatic control 

system). У системі відбувається формування 

напруги керування транзисторним перетворювачем 

з урахуванням поточної напруги трансформатора 

uw1 та струму фільтрокомпенсуючого пристрою iF, 

що надходять з відповідних датчиків VS2 та CS2. 

Блок формування імпульсів (PWM unit) створює 

імпульси управління Uc, які подаються на 

керуючий вхід транзисторного перетворювача. 

Rs

Ls

us

VS1

Zn

CS1

VS2 Cf

Lf

CS2

VT1 VT3

VT4VT2

C

Reference 

voltage 

determination 

unit 

us iL

in

iF

S
o

u
rc

e

Load

ТV

 LC filter Power part active filter

uw1

Automatic 

control system
PWM unit

Uсu*SF uSF

 

Рисунок 1 – Функціональна схема однофазного послідовного силового активного  

фільтрокомпенсуючого пристрою 
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Для синтезу системи автоматичного 

регулювання напруги компенсації скористаємось 

відомим принципом визначення структури 

регуляторів. При цьому представимо силову 

частину пристрою структурною схемою. В схемі 

виділимо контур струму. Як зазначено в [9], 

передаточна функція силової частини активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою має такий 

вигляд: 

max

( ) 1
( ) ,

( ) 2

cF
Fi

m f t Fi

Ui s
W s

u s L U s K s
         (1) 

де iF – струм силової частини фільтра, um – напруга 

мережевої частини перетворювача, Lf  – 

індуктивність згладжуючого реактора, UC – напруга 

на шині постійного струму, Utmax – амплітуда 

опорного сигналу для широтно-імпульсної 

модуляції, KFi=2LfUtmax/UC – коефіцієнт передачі за 

струмом. 

Передаточна функція силового активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою за напругою має 

вигляд: 

 
( ) 3 1

( ) ,
( ) 2

F A

Fu

F Fucm

u s U
W s

u s K sCU s
    (2) 

де uF – напруга силової частини фільтра, С – ємність 

конденсатора, UA – діюче значення напруги мережі, 

KFu= 2 CUcm/3UA – коефіцієнт передачі 

перетворювача за напругою, Ucm – середнє значення 

напруги на конденсаторі. 

Передаточну функцію датчика струму 

представимо аперіодичною ланкою першого 

порядку: 

 ( ) ,
1

Ti

Ti

Ti

K
W s

T s



 (3) 

де KTi – коефіцієнти передачі датчика струму,  

TTi – постійна часу датчика струму. 

Поточна функція датчика напруги: 

 ( ) ,
1

Tu

Tu

Tu

K
W s

T s



 (4) 

де KTu – коефіцієнти передачі датчика напруги,  

TTu – постійна часу датчика напруги. Схема контуру 

регулювання струму наведена на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Контур регулювання струму 

 

Налаштування контуру струму виконується на 

симетричний оптимум. Передаточна функція 

оптимізованого розімкнутого контуру струму має 

вигляд: 

 
2 2

4 1
( ) ,

8 ( 1)

i

сi

i i

T s
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T s T s








 

 (5) 

де Tµi=TTi – мала некомпенсована постійна часу. 

Передаточна функція оптимізованого замкненого 

контуру струму має вигляд: 

 
2 2

4 11
( ) .

(2 1)(4 2 1)
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Ti i i i

T s
W s
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 (6) 

Передаточна функція регулятора струму 

визначається з виразу: 

  
1

( ) .
1

Ti
di ci

Fi i

K
W s W s

K s T s




 (7) 

У результаті нескладних операцій передаточна 

функція регулятора струму може бути приведена до 

виразу: 

 
1

( ) .Ci Pi IiW s K K
s

   (8) 

Коефіцієнт підсилення пропорційної частини та 

коефіцієнт підсилення інтегральної частини 

регулятора струму: 

 ;
2
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i Ti

K
K

T K




 (9) 
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 (10) 

З урахуванням оптимізованого контуру струму 

контур напруги можна представити таким, як 

наведено на рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Контур регулювання напруги 

 

З урахуванням оптимізованого контуру струму 

виконуємо налаштування контуру напруги на 

симетричний оптимум. Передаточна функція 

замкненого контуру напруги: 

 
2 2

4 11
( ) ,

(2 1)(4 2 1)

u

u
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 (11) 

де Tµu – мала некомпенсована постійна часу контуру 

напруги. 

Передаточна функція розімкненого контуру 

напруги має вигляд: 

 
2 2

4 1
( ) .

8 ( 1)

u

du

u u

T s
W s

T s T s








 

 (12) 

Часовий розподіл динамічних процесів в системі 

автоматичного регулюванні досягається шляхом 

зв’язку малих некомпенсованих постійних часу 

контуру напруги та струму наступним чином: 

 2u i TuT T T   . (13) 

Тоді передаточна функція регулятора напруги 

визначається з виразу: 
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1 1 1
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1 2 1
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du cu

Ti i Fu u

K
W s W s
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. (14) 

У результаті нескладних операцій передаточна 

функція регулятора напруги може бути приведена 

до виразу: 

 
1

( ) .cu Pu IuW s K K
s

   (15) 

Коефіцієнт підсилення пропорційної частини 

регулятора та коефіцієнт підсилення інтегральної 

частини регулятора визначаються за формулами: 
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Ti Fu
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; (16) 
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. (17) 

Передаточну функцію однофазного 

вольтододаточного двообмоткового трансформатора 

розглянемо у вигляді WTV(s)=uSU(s)/uSF(s). 

Покладаючи Т-подібну схему заміщення 

трансформатора [8], отримаємо: 

 1 1

2

( 1)
( ) ,

1
TV

K T s
W s

T s





 (18) 

де K1=R3/k(R1+R3) – коефіцієнт, R1 – активний опір 

первинної обмотки, R3 – активний опір обмотки 

намагнічування, k – коефіцієнт трансформації 

трансформатора, T1=(L1+L3)/(R1+R3) – постійна 

часу, L1 – індуктивність первинної обмотки,  

L3 – індуктивність обмотки намагнічування,  

T2= L3/R3 – постійна часу. 

Застосовуючи принцип підлеглого регулювання, 

синтезовано структурну схему системи 

автоматичного регулювання силового активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою (рис. 4). На 

рисунку 4 прийнято наступні позначення:  

WCu – передаточна функція регулятора напруги;  

WCi – передаточна функція регулятора струму;  

WFi – передаточна функція активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою; WFu – 

передаточна функція силового активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою за напругою;  

WTi – передаточна функція датчика струму;  

WTu – передаточна функція датчика напруги;  

WTV – передаточна функція однофазного 

вольтододаточного трансформатора. 

Параметри системи автоматичного управління: 

Utmax = 10 В, KFi = 4,28·10
-5

, Ucm = 700 В, 

UA = 2  220 В, KTu = 0,0125, KFu = 3,3·10
-3

, KTi = 1, 

TTu = TTi = 1·10
-5 

с, KPi = 2,1·10
-5

, KIi = 53475 c
-1

, 

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

; R1 = 0,057 Ом, R2 = 0,677 Ом, 

Rμ = 21,36 Ом, L1 = 2,958·10
-5 

Гн, L2 = 3,53·10
-4

 Гн,  

Lμ = 57,455 Гн, fn = 50 Гц, k = 3. 

Для перевірки якісних показників синтезованої 

системи в середовищі візуального програмування 

синтезовано систему автоматичного регулювання 

(рис. 4). На (рис. 5) приведені осцилограми 

спрацювання контуру регулювання струму та 

напруги. При стрибкоподібному завданні струму в 

0,01 с, час першого узгодження складає 0,0002 с 

(рис. 5,a). При стрибкоподібному завданні напруги в 

0,01 с, час першого узгодження складає 0,00041 с 

(рис. 5,б). 

 

WCi (s) WFi (s) WFu (s)

WTi (s)
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SFu *
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Рисунок 4 – Структурна схема системи автоматичного регулювання 

 

15

10

5

0
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

60

40

20

0
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

5

10

0
0.01 0.0101 0.0102 0.0103

0.01 0.0102 0.0104 0.0106 0.0108

40

20 0.00041 s

I,A

t,c

U,V

0.0002 s

t,c

 
Рисунок 5 – Осцилограми: а) контуру регулювання струму; б) контуру регулювання напруги 

 

У фільтрокомпенсуючому пристрої (рис. 1) після 

відпрацювання системою автоматичного 

регулювання заданої напруги фільтру сигнал 

надходить на блок формування імпульсів. Для 

формування керуючих імпульсів транзисторів 

використано метод широтно-імпульсної модуляції 

(ШІМ). Блок-схема реалізації ШІМ наведена на 

рисунку 6. 
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Рисунок 6 – Блок схема реалізації методу ШІМ 

 

Для дослідження роботи системи автоматичного 

регулювання однофазного послідовного активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою в середовищі 

візуального програмування створена модель (рис. 7). 

При моделюванні джерело живлення було прийнято 

ідеальним і складалося з двох джерел ЕРС  

(AC voltage source 1) основної гармоніки напруги та 

(AC voltage source 2), яке генерує напругу вищої 

гармоніки, спотворюючи результуючу напругу. 

Послідовно з джерелами з’єднана вторинна обмотка 

трансформатора (Linear Transformer). Контур 

замикає навантаження, яке імітується джерелом 

струму (Controlled Current Source). Зважаючи на 

специфіку моделювання джерела струму, 

паралельно підключений резистор з великим опором 

(Load). Струм навантаження представлений сумою 

двох струмів, які генеруються блоками Sine Wave 1 

(основна гармоніка) та Sine Wave 2 (вища 

гармоніка). Первинна обмотка трансформатора 

(Linear Transformer) з’єднана з пасивним  

LC-фільтром (Lf, Cf) та інвертором напруги, до якого 

підключений накопичувальний конденсатор Cn. 

Підтримка напруги на заданому рівні здійснюється 

блоком системи автоматичного регулювання (SAU). 

Управління перетворювачем здійснюється блоком 

широтно-імпульсної модуляції (PWM). Блок SAU 

(рис. 8) синтезований згідно з блок-схемою (рис. 4). 

Блоком Sine Wave 3 генерується компенсуюча 

напруга та відповідний її фазовий зсув.  

Параметри елементів схеми: AC voltage source 1: 

U = 40В, f = 150 Гц, AC voltage source 2: U = 200 В; 

Sine Wave 1: I = 2,8 A, f = 250 Гц, Ψ = 0 rad;  

Sine Wave 2: I = 5,07 A, f = 50 Гц, Ψ = 0 rad;  

Sine Wave 3: amplitude: 120, f = 150 Гц, Ψ = 3,55e-3 rad; 

Load: R = 1000 Ом; Cn = 0,02 Ф, U = 1000 В;  

Cf = 0,5·10
-4 

Ф, Lf = 0,5·10
-5 

Гн  

Для дослідження роботи системи автоматичного 

регулювання в складі однофазного послідовного 

активного фільтрокомпенсуючого пристрою був 

проведений експеримент. При початковому рівні 

викривлення напруги мережі 20 % третьою 

гармонікою напруги, додатково введена п’ята 

гармоніка струму навантаження. В результаті 

експерименту отримано осцилограми та 

гармонійний склад напруги навантаження (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 7 – Модель однофазного послідовного силового активного фільтрокомпенсуючого пристрою 

 

 
 

Рисунок 8 – Підсистема блоку SAU 
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Рисунок 9 – Результати дослідження: а) осцилограма та гармонійний склад напруги навантаження  

без фільтрокомпенсуючого пристрою; б) осцилограма та гармонійний склад напруги навантаження  

з фільтрокомпенсуючим пристроєм 

 

Додатково було проведено серію експериментів 

зі зміною спотворюючих гармонік струму та 

напруги. Результати досліджень зведені до табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Результати дослідження зміни 

коефіцієнта викривлення навантаження залежно від 

гармонік напруги мережі та струму навантаження 

Uh, B Ih, A THD, % U1, B 

U3=20 I3=2,5 4,63 288,5 

U5=20 I5=2,5 4,62 288,5 

U7=20 I7=2,5 2,63 288,5 

U9=20 I9=2,5 5,37 288,4 

 

У результаті аналізу отриманих результатів для 

пропонованої системи автоматичного регулювання в 

складі однофазного послідовного активного 

фільтрокомпенсуючого пристрою було виявлено, 

що використання такого рішення призводить до 

зниження спотворення напруги, при цьому рівень 

THD знаходиться в діапазоні 2,63 %–5,37 %. 

ВИСНОВКИ. З використанням принципу 

підлеглого регулювання розроблена система 

автоматичного регулювання напруги однофазного 

послідовного активного фільтрокомпенсуючого 

пристрою. У середовищі візуального програмування 

розроблено модель силової частини пристрою з 

системою регулювання напруги. В результаті серії 

експериментів виявлено, що використання 

пропонованого технічного рішення, призводить до 

зменшення рівня гармонічного спотворення напруги 

на 15 %.  

Подальші дослідження можуть бути проведені в 

напрямі розробки алгоритму формування заданої  

напруги послідовного фільтрокомпенсуючого 

пристрою для трифазного навантаження з функцією 

симетрування напруги. 
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SYSTEM REGULATION VOLTAGE OF ONE-PHASE SERIES POWER  

ACTIVE FILTER-COMPENSING DEVICE 

S. Bondarenko, О. Bialobrzheskyi  

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

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

Purpose. Development of a system of automatic control of a single-phase series power active filter-compensating 

device. Methodology. Using the methods of synthesis of automatic control systems and the principle of subordinate 

coordinate control, the structures of regulators and their parameters for the subordinate structure of the system of 

automatic control of a single-phase series active filter-compensating device are determined. Results. A system of 

automatic control of a single-phase series power active filter-compensating device with subordinate control of 

coordinates with two contours is developed. For experimental testing a model of a single-phase sequential active filter-

compensating device was created. As a result of the experiments, a reduction of the nonlinear distortion coefficient of 

15 % was achieved. The results formulate the conclusions on the rational application of the proposed solution. 

Originality. In case of distortion of the supply voltage, a series filter-compensating device is used, which is connected 

to the network through a single-phase two-winding boost transformer. The primary winding to the network and the load, 

the secondary winding of the transformer is connected to the power part of the series active filter-compensating device. 

The use of such a technical solution allows you to quickly respond to deterioration in the quality of voltage of electric 

energy and to carry out technological connection of consumers. According to preliminary experiments, it is established 

that when the transformer is operating, the load current affects the compensation voltage, which leads to a deterioration 

in the compensation properties of the filter compensating device. Thus, the problem arises of minimizing this effect.  In 

order to stabilize and maintain the voltage of the series filter, regardless of external influences, automatic control 

systems are used.  For the synthesis of the system of automatic regulation of compensation voltage, the well-known 

principle of determining the structure of regulators is used.  Each link of such a system is described by its transfer 

function, and their combination, taking into account the optimal settings, allows you to determine the structure and 

parameters of the controller. Practical value. As a result, a system of subordinate regulation of the coordinates of a 

single-phase sequential filter compensating filter is obtained.  In a virtual environment, a model of the specified system 

is created.  As a result of the study of the system, it was found that the use of the proposed technical solution leads to a 

decrease in the level of harmonious voltage distortion by 15 %. References 10, tables 1, figures 9. 

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