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Вступ: На сьогоднішній день суттєво підвищився рівень нелінійного 

навантаження систем електропостачання. Широке використання знаходять 

регульовані електроприводи, силові перетворювачі, імпульсні джерела струму 

та інше нелінійне навантаження, що чинить несприятливу дію на мережу  

електропостачання. Збурення в мережі знижують якість напруги та негативно 

впливають на роботу споживачів електроенергії. Під збуренням мається на 

увазі вищі гармоніки струму, що генеруються підключеним до мережі 

навантаженням. До негативних ефектів[1],[2], що викликані вищими 

гармоніками належать: спотворення форми вхідної напруги, падіння напруги в 

розподільній мережі, резонансні явища на частотах вищих гармонік, 

додатковий нагрів і швидше старіння ізоляції електродвигунів. Таким чином 

дослідження способів компенсації вищих гармонік є актуальною задачею. 

Вплив негативних ефектів [1], викликаних вищими гармоніками, можна 

зменшити такими методами як [3],[2],[4]: забезпечення симетричного режиму 

роботи трьохфазної системи, включення в систему розділяючого 

трансформатора з обмотками «трикутник-зірка», зниження повного опору 

розподільної мережі, використання пасивних та активних фільтрів. З появою 

силових електронних ключів стало можливим пряме керування струмом в 

активних фільтрах [5], що є вагомою перевагою цих фільтрів для компенсації 

небажаних збурень. Активна фільтрація [6] побудована на введені в мережу 

послідовного або паралельного джерела напруги з керованим збуренням, при 

чому поступаюче збурення знаходиться в протифазі з наявним збуренням та 

компенсує його в результуючій кривій струму або напруги. Для однофазної 

мережі активний фільтр прийнято називати коректором коефіцієнта потужності 

(Power Factor Corrector). 

Мета дослідження: Метою статті є експериментальне дослідження 

компенсації вищих гармонік за допомогою послідовного активного фільтра. 

Дослідити можливості впливу фільтра на енергетичні показники якості 

електромагнітних процесів та ефективність при компенсації вищих гармонік 

струму.  

Матеріал дослідження: Матеріалом дослідження є активний фільтр [5], 

до якого послідовно підключено імпульсне джерело енергії [7]. В якості 

навантаження був використаний каскад послідовно під`єднаних світлодіодів. 

Головною задачею фільтра [8],[4], що досліджується, є не пропускати вищі 

гармоніки в мережу. Ці збурення призводять до зниження коефіцієнта 

потужності
S

P
Кп   (1), [8], що в свою чергу впливає на збільшення реактивної 



       Рисунок 1 - Функціональна схема фільтра 

Таблиця 1 

потужності і призводить до додаткових втрат напруги у системі 

електропостачання, а також вимагає збільшення пропускної спроможності її 

елементів. Дія вищих гармонік (несинусоїдальність напруги мережі) [1] по 

різному впливає на певне електроустаткування, системи захисту та автоматики, 

тому для найбільш загального урахування можливості впливу цього чинника на 

обладнання вводиться  

коефіцієнт 

несинусоїдальності [6] 
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 (2). 

Функціональна схема 

послідовного фільтра 

зображена на Рис.1 

Напруга мережі 

проходить через 

електромагнітний 

фільтр, який подавляє 

зовнішні збурення та не 

пропускає шуми, що з’являються в наслідок комутації підвищуючого 

перетворювача (утворений дроселем  L та транзистором M), та випрямляється 

діодним мостом. R1 та R2 виконують функцію  
дільника напруги для подачі вимірювального сигналу на систему керування.  

Конденсатор Сin служить для того, щоб підтримувати напругу на певному рівні 

і не давати зменшитись їй до нуля. Дросель L та транзистор M складають 

підвищуючий перетворювач, який, коли напруга досягає пікового значення  

випрямляча, починає запасати енергію у вихідному конденсаторі С0.У випадку, 

коли через дросель протікає струм більший за розрахунковий, то напруга з 

опору призводить до спрацьовування датчика струму та закриття транзистора. 

У часі цей процес є по суті зміна шпаруватості імпульсів ШИМ. 

              

В таблиці 1 наведені параметри, що були зняті на 

вході імпульсного джерела живлення підключеного 

до мережі, та параметри при підключенні  джерела 

до мережі послідовно через активний фільтр (Рис.1) 

Порівнюючи дані до підключення фільтра на 

нелінійне навантаження із даними після 

підключення, можна побачити, що фільтр підвищує 

показники якості електропостачання.           

По знятим даним видно, що застосування фільтра 

позитивно впливає також на коефіцієнт потужності Кп та cosφ. На рис.2 та рис.3 

продемонстровані осцилограми напруги і струму знятих до і після підключення 

фільтра. На рис.3 між напругою та струмом зсув фази відсутній. З метою 

без 

коректора 

з 

коректором 

пК  = 0,55 пК  = 0,97 

cos  = 0,67 cos  = 0,96 

U = 230 U = 230 

І = 0,38 І = 0,22 

Р = 47,8 Вт Р = 49 Вт 

S = 87 ВА  S = 50,4 ВА  



підвищення якості зображення, осцилограми опрацьовані в графічному 

редакторі.  

 Висновок: В ході проведених досліджень було практично підтверджено 

ефективність застосування активного фільтра. З’ясовано, що послідовний 

активний фільтр здатен суттєво фільтрувати вищі гармоніки, що створюються 

нелінійним навантаженням. Завдяки властивості фільтра компенсувати вищі 

гармоніки було виявлено його спроможність підвищувати також і енергетичні 

показники якості електроенергії. 
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Рисунок 3 - Діаграма струму та 

напруги після підключення  

фільтру 

mu=130В/см; mi=0,13А/см;  

mt= 2мс/см 

mu=85,3В/см; mi=0,07А/см; 

 mt= 2,8мс/см 
 

Рисунок 2 - Діаграма струму та 

напруги до підключення  

фільтру 
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