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Доведено еквівалентність «векторного», який засновано на перетвореннях координат
p-q-r теорії миттєвої потужності, та «пропорційного», заснованого на
пропорційно-векторній теорії потужності, способів синтезу систем керування паралельним
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силовим активним фільтром трифазної чотирипровідної системи електропостачання.
Одержано нові розрахункові співвідношення задля визначення струмів компенсатора, що
дають змогу врахувати нелінійність та асиметрію як фазних напруг мережі, так і фазних
струмів навантаження. Показано, що перехід від структурної схеми системи керування,
яку побудовано на класичних перетвореннях p-q-r теорії миттєвої потужності, до
структурної схеми, заснованої на розрахунку коефіцієнту пропорційності між модулем
просторового вектора напруги мережі з частковим послабленням складової нульової
послідовності і модулем постійної складової проекції вектора струму навантаження на
вісь «р», дає змогу більш ніж вдвічи зменшити кількість математичних операцій,
необхідних задля реалізації алгоритмів керування за тієї ж самої якості компенсації. Бібл.
5, рис. 1.

Ключові слова: силовий активний фільтр, система керування, алгоритм, теорія
потужності.
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Доказана эквивалентность «векторного», основанного на преобразованиях координат
p-q-r теории мгновенной мощности, и «пропорционального», основанного на
пропорционально-векторной теории мощности, способов синтеза систем управления
параллельным силовым активным фильтром трехфазной четырехпроводной системы
электроснабжения. Получены новые расчетные соотношения для определения токов
компенсатора, позволяющие учесть нелинейность и асимметрию как фазных напряжений
сети, так и фазных токов нагрузки. Показано, что переход от структурной схемы системы
управления, построенной на классических преобразованиях p-q-r теории мгновенной
мощности, к структурной схеме, основанной на расчете коэффициента
пропорциональности между модулем пространственного вектора напряжения с
частичным ослаблением составляющей нулевой последовательности и модулем
постоянной составляющей проекции вектора тока нагрузки на ось «р», позволяет более
чем в два раза уменьшить количество математических операций, необходимых для
реализации алгоритмов управления при том же качестве компенсации. Библ. 5, рис. 1.

Ключевые слова: силовой активный фильтр, система управления, алгоритм, теория
мощности.
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