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Універсальні фільтри гармонік в мережі живлення приводу постійного 
струму

На примере использования универсальных фильтров гармоник в сети электропитания оборудования промышленной линии производ
ства полиэтиленовых труб показана перспективность применения этих фильтров в сетях, содержащих приводы постоянного тока.

На прикладі застосування універсальних фільтрів гармонік в мережі електроживлення обладнання промислової лінії виготовлення 
поліетиленових труб показано перспективність застосування цих фільтрів в мережах, які містять приводи постійного струму.

В сучасній електричній мережі живлення 
одними із найбільш потужних споживачів, що ге
нерують вищі гармоніки, є приводи постійного 
струму. Вони спотворюють форму кривої напруги 
через процеси комутації напівпровідникових при
ладів. При цьому при різких змінах у споживанні 
реактивної потужності можуть виникати також так 
звані комутаційні провали напруги, що приводить 
до зміни діючого значення останньої. Вищі гар
моніки та провали напруги зашкоджують нормаль
ному функціонуванню інших споживачів, які під
ключені до цих же розподільчих шин.

Реальна схема приводу постійного струму 
складається з вхідного реактора, а при величині 
струму споживання більш ніж 500 А необхідне за
стосування розподільчого трансформатора. Вхід
ний реактор обмежує величину струму короткого 
замикання та перешкоджає проникненню гармонік 
в мережу живлення. Безпосередньо перетворювач 
представляє собою мостову схему керованого ви
прямляча. В ланцюг постійного струму для зглад
жування коливань підключають дросель та послі
довно з ним якірну обмотку двигуна постійного 
струму.

Регулювання величини постійного струму і, як 
наслідок, обертів двигуна відбувається за рахунок 
затримки момента відкривання тиристорів на кут 
регулювання а. Ясно, що в таких перетворювачах 
коефіцієнт потужності залишає бажати кращого. 
Тут споживається окрім реактивної потужності, 
обумовленої наявністю реактора на стороні змін
ного струму, або індуктивності розсіювання транс
форматора та реактивної потужності намагнічу

вання осердя трансформатора, також і реактивна 
потужність регулювання, обумовлена фазовим зсу
вом момента включення тиристорів, тобто кутом 
керування а. Якщо ураховувати тільки потужність 
регулювання, то соз(</?) = со8(а).

Для перетворювача розпізнають споживану 
активну потужність Р, реактивну () і повну (уявну) 
5. Через спотворення форми струму, який спо
живається перетворювачем, потужність складаєть
ся з відповідних потужностей по основній гармоні
ці <31? 5 х та відповідних складових вищих гар
монік, які в результаті ураховуються потужністю 
спотворення Г. При цьому :

5 і = (р ? + ° 5> 5= [Р1 + в 2і + г2) °’5-

Звідси коефіцієнт потужності по першій гар
моніці С05^»=Р1 /5  а повний коефіцієнт потужнос
ті X =Р /8. Ясно, що коефіцієнт потужності при на
явності в мережі спотворень буде мати меншу ве
личину, ніж в тій же мережі за їх відсутності.

При наявності в мережі компенсуючих конден
саторів, останні з індуктивним опором мережі ство
рюють коливальний контур. Якщо резонансна час
тота цього контуру дорівнює або близька до частоти 
однієї з гармонік, які створюються перетворюва
чем при комутації вентилів, буде спостерігатися 
різке зростання струму цієї гармоніки і, як 
наслідок, перегрівання конденсаторів та поява на
пруги цієї гармоніки на розподільчих шинах. Для 
запобігання цього явища, послідовно з конденсато
рами підключають дроселі, величина індуктив
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ності яких вибирається в залежності, від якої гар
моніки проводиться захист. Величину дроселя, як 
правило, визначають в процентах від потужності 
конденсатора. Виробляються 5,67 % дроселі, 7 % та 
14 %. В парі з конденсатором вони створюють резо
нансні ланцюги з частотою відповідно 210 Гц, 189 
Гц та 134 Гц. Ясно, що для всіх гармонік, частота 
яких більша за одну з вказаних вище величин, 
результуючий опір мережі буде носити індуктив
ний характер і виникнення резонансних явищ уне
можливлюється. Наприклад, якщо в мережі пере
важають третя та кратні їй гармоніки, то необхідно 
вибрати 14 % дросель з резонансною частотою 134 
Гц, тоді для третьої гармоніки з відповідною часто
тою 150 Гц опір ланцюга конденсатор-дросель буде 
носити індуктивний характер. Якщо ж вибрати, 
наприклад, 7 % дросель з резонансною частотою 
189 Гц, то на частотах , які лежать нижче резонанс
ної, сумарний опір дроселя з конденсатором буде 
носити ємнісний характер і з наявним індуктив
ним опором мережі може бути створений резо
нансний контур для гармонік, частота яких менша 
від 189 Гц, в тому числі і для третьої гармоніки.

Для захисту інших споживачів, які підключені 
до цих же шин, що і перетворювач приводу по
стійного струму, як правило, застосовують "від
смоктуючі" фільтри. їх дія заснована на явищі резо
нансу для певних гармонік, які переважають в ме
режі. Як правило, це 5-а, 7-а та 11-а гармоніки. Для 
них навмисно створюють шляхи замикання з най
меншим опором. Реалізують цю умову послідов
ним сполученням конденсатора та дроселя, пара
метри яких підібрані таким чином, що на частоті 
даної гармоніки створюють резонанс, тобто лан
цюг з опором, що визначається тільки добротністю 
контуру. Гармоніки замикаються ("відсмоктують
ся") з мережі живлення і не потрапляють до спо
живачів, які підключені до цих же шин. Недоліком 
таких засобів зменшення впливу гармонік на спо
живачів є необхідність створення резонансних лан
цюгів на кожну гармоніку. Якщо ж гармонічний 
стан мережі постійно змінюється в залежності від 
куга управління вентилями, то виконати цю вимо
гу досить проблематично.

Другим важливим засобом зменшення дії гар
монік, що генеруються приводом постійного стру
му, є підключення дроселя поміж мережею живлен
ня і самим приводом. Такий дросель необхідний 
також для виконання умови обмеження величини 
струмів короткого замикання. Але слід відзначити 
обставини, які перешкоджають вибору дроселів із 
значним реактивним опором. Це — зростання спо
живання реактивної потужності та збільшення ре
активної складової зміни постійної напруги, що в 
свою чергу, призводить до зміни зовнішньої харак

теристики приводу в бік більш крутоспадаючої.
Як альтернативу розглянутим засобам захисту 

від дії вищих гармонік в мережах живлення, що 
містять приводи постійного струму, розглянемо 
застосування універсальних фільтрів гармонік, які 
були розроблені в Інституті електродинаміки НАН 
України і успішно застосовуються в мережах жив
лення, що містять нелінійні навантаження. Один із 
таких фільтрів показаний на рис. 1.

3*380 В

Він складається з двох дроселів Ь1 та 12, маг
нітні системи яких з’єднано магнітним шунтом. 
Обмотки дроселів включені послідовно. В точку їх 
сполучення підключається навантаження. До кін
ців обмотки Ь2 підключена батарея конденсаторів, 
а вільні затиски обмотки Ь1 включаються на мере
жу живлення. Цей фільтр розроблено в ІЕД у 
співпраці з канадською фірмою МНШБ*. Загальна 
назва такого роду фільтрів — лінеатор. Далі буде 
розглянуто результати випробувань виробленого 
на фірмі М ІІІШ  лінеатора типу А4иНГ-250-480- 
50-Т. В цьому лінеаторі індуктивність реактора Ь1 
може змінюватися за допомогою 3-х відгалужень 
обмотки і становить відповідно 0,150; 0,125; 0,100 
мГ. Індуктивність обмотки £2 становить 0,62 мГ, а 
ємність конденсаторної батареї — 500 мікрофарад 
на фазу. Лінеатор представляє собою широкопо- 
лосий фільтр, який подавляє характерні гармоніки 
струму, що генеруються тиристорним перетворю
вачем приводу. Цей фільтр покращує умови роботи 
як самого приводу, так і інших споживачів, які під
ключені до тих же шин споживання.

Розглянемо результати випробувань даного 
фільтра в комплекті електроустаткування цеху по

* Levin M., Hoevenaars A., Volkov I. Patent application publication /  Harmonic mitigating device with magnetic shunt /  Pub. № US 
2006/0197385 A1 (USA) / /  Sep. 7, 2006.
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виготовленню поліетиленових труб Київського 
підприємства УКРПОЛІМЕР-КОНСТРУКЦІЯ.

Мета випробувань полягала у оцінці праце
здатності лінеатора при сумісній роботі з тиристор
ним перетворювачем електроприводу постійного 
струму потужністю 250 кВт та порівнянні показ
ників та характеристик роботи електроустаткуван
ня цеху без лінеатора та з ним.

Схема, за якою проводилися випробування, 
показана на рис. 2. Вона представляє собою діючу 
лінію по виготовленню поліетиленових труб. Тут 
введено наступні позначення: 1 — лінеатор; 2 — 
перетворювач ТП4-500 та двигун 4ПФМ280; 3 — 
теплова шафа 48 кВт (допоміжне обладнання).

Ю/44 кб 
650 к ВА

Л А

VТ

\Fluke4l\

\
АВВГЗ*Ю+1*Я5 

/  210м ч

що відповідає точці В  на механічній характеристиці 
приводу (рис. 3). Вибір цього режиму (Р= 32,2 кВт, 
<2 = 56,8 кВА, 5 = 46,0 кВАр на одну фазу) обгрунто
вано, з одного боку, умовами виробництва в день 
випробувань, а з другого — бажанням перевірки 
працездатності лінеатора в несприятливих умовах, 
бо кут регулювання тиристорів в точці І), що до
рівнює 92—94 град., набагато більший, ніж в точці 
номінального режиму Я  (54—55 град.), і тому спот
ворення напруги, що підводиться, набагато вище.

Таблиця 1

Гармоніка /,Г ц U ,Bі
*

и  ,%і
/ ,  Аі

*
І  ,%  і

1 50,05 389,59 99,6 237,88 94,62
2 100,09 1,16 0,3 5 1,99

3 150,14 1,84 0,47 8,44 3,36

4 200,18 0,81 0,21 2,88 1,14
5 250,23 28,34 7,25 66,38 26,4
6 300,28 0,5 0,13 1,88 0,75
7 350,32 3,22 0,82 9,5 3,78

8 400,37 0,56 0,14 0,75 0,3

9 450,41 2,88 0,73 4,13 1,64
10 500,46 0,47 0,12 1,25 0,5
11 550,51 7,13 1,82 19,06 7,58
12 600,55 0,5 0,13 1,69 0,67

13 650,6 1,44 0,37 7,31 2,91

Рис. 2

Механічні характеристики двигуна показано 
на рис. З, д е / , /7 — струм якоря і оберти в умовних 
одиницях, а  (в дужках) — без лінеатора.
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Рис. З

Дослідження проводилися у 2 етапи: без лінеа
тора та з лінеатором при оптимальній "наскрізній " 
індуктивності.

Дослідження без лінеатора (табл. 1) проводи
лися при приблизно 50 % від номінальної швид
кості двигуна та номінальному струмі якоря, тобто 
половинному навантаженні двигуна по потужності,

У цьому режимі із мережі споживається ак
тивна потужність 32,2x3 = 96,6 кВт, повна потуж
ність при цьому складає 56,8x3 = 170,4 кВА, а 
реактивна — 46x3 = 138 кВАр. Такі низькі енер
гетичні показники обумовлені великим обсягом 
спотворень форми фазного струму, що спожива
ється з мережі (верхня осцилограма на рис. 4), в 
якому переважають 5-а, 7-а, 11-а і 13-а гармоніки, 
а загальний коефіцієнт спотворення синусоїдаль- 
ності струму (в західній термінології — Total Har
monik Distortion, THD) досягає недопустимо вели
кої величини — 29 %. Відзначимо, що за амери
канськими та європейськими стандартами його 
величина для того ж типу обладнання, що розгля
дається в даному випадку, не повинна перевищу
вати 8 %.

Ці спотворення струму при наявності протяж
ної кабельної лінії живлення і порівняного за по
тужністю трансформатора призводять до значного 
спотворення форми лінійної напруги (нижня ос
цилограма рис. 4): коефіцієнт спотворення сину- 
соїдальності напруги дорівнює 7,78 %, тобто ле
жить на межі величини, що допускається вітчиз
няним стандартом (8 %), а 5-а гармоніка складає 
7,25 %, значно переважаючи величину (6 %), що 
обумовлюється Стандартом. Відзначимо, що наве
дені вище дані щодо спотворення форми струму та 
напруги вимірювались тільки при половинній по
тужності гіривода від номінальної. При збільшенні
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Рис. 5

Випробування з лінеатором проводилися при
близно за тих же умов завантаження приводу 
(Р= 36,3 кВт, 0  = 55 ,9 кВА, 5 = 41,3 кВАр на одну 
фазу). В табл. 2 зафіксовано результати випробу
вань при оптимальній (розрахунковій) "наскрізній" 
індуктивності лінеатора 0,125 мГ, яка встановлю
ється за рахунок середньої відпайки верхнього ре
актора, а на рис. 6 показано відповідні осцилограми 
напруги та струму, що споживається.

Таблиця 2

Рис. 4

потужності привода до номінальної (чого в день 
випробувань не можна було зробити) всі ці показ
ники повинні катастрофічно погіршитись. Так, в 
проведених іншого дня вибіркових випробуваннях 
при потужності 65 % від номінальної був зафіксо
ваний коефіцієнт спотворення синусоїдальності 
напруги 11,7 %, що на чверть перевищує верхній 
рівень, який допускається Стандартом, при цьому 
5-а гармоніка напруги перевищувала 8,5 %.

Спотворення форми напруги погано відобра
жається на роботі іншого обладнання, яке підклю
чено до цього ж трансформатора, особливо елек
тронного (системи управління, прилади зв’язку, 
комп’ютерна та офісна техніка). На рис. 4 показано 
спотворення цієї напруги, зафіксоване порівняно 
інерційним приладом РШ КЕ-41. Аналогічні вимі
ри, виконані при вибіркових дослідженнях за допо
могою більш швидкодіючого приладу Баїес 
РИА296 (Ізраїль), показані на рис. 5, де чітко мож
на бачити провали в кривій напруги в моменти 
комутації струму тиристорами привода. Саме во
ни, як правило, несуть відповідальність за збої в 
роботі розміщеної поблизу електронної та ком
п’ютерної техніки.

Гармоніка /,Г ц £Л В / и*,%і
І , Аі /* ,%і

1 49,94 381,75 99,93 249,69 98,66

2 99,87 0,47 0,12 6 2,37

3 149,81 5,53 1,45 7,25 2,86

4 199,74 0,34 0,09 2 0,79

5 249,68 2,59 0,68 17,75 7,01

6 299,61 0,09 0,02 0,5 0,2

7 349,55 1,03 0,27 3,06 1,21

8 399,48 0,44 0,11 0,88 0,35

9 449,42 2,03 0,53 4,31 17

10 499,36 0,63 0,16 0,81 0,32

11 549,29 9,59 2,51 11,19 4,42

12 599,23 0,41 0,11 0,38 0,15

13 649,16 1,91 0,5 6,38 2,52

Результати випробувань лінеатора при макси
мальній "наскрізній" індуктивності 0,150 мГ, яка 
встановлювалася за допомогою верхньої відпайки 
верхнього реактора, а також при її мінмальному 
значенні 0,100 мГ підтвердили, що відхилення в 
обидва боки від оптимальної індуктивності приво
дять до погіршення форми струму.

Результати, отримані у обох випробуваннях, 
дозволяють побудувати основні енергетичні харак
теристики приводу. На рис. 7 показано залежність 
коефіцієнта потужності (Power Factor) PF, а на рис. 
8 — cos^ (перша гармоніка) від обертів двигуна п . 
У цих характеристиках при номінальному струмі 
(пунктирні лінії) та при 25 % номінального струму 
(суцільні лінії) точки А, С, Е, G та В, D, F, Н  від
повідають однойменним на рис. 3.

Залежність коефіцієнта гармонік вхідного 
струму (THD.) від обертів двигуна при 100 % наван-
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Рис. 6

Рис. 7

Рис. 9

В порівняльній табл. З наведено дані, отримані 
тільки при оптимальній "наскрізній" індуктив
ності лінеатора.

Таблиця З

Без лі
неатора

3 лінеа- 
тором

Примітки

Активна 
потужність, кВТ

96,6 108,9 13 %, збільшення

Реактивна 
потужність, кВАр

138,0 123,9 10 %, зменшення

Коефіц. потужності 0,57 0,65 На 14%  краще

СОБ̂ 0,59 0,66 На 12 % краще

Струм споживання 
фази, А

251 253

Коефіцієнт спотво
рення напруги, %

7,8 3,3 У 2,4 рази краще

Коефіцієнт спотво
рення струму, %

29,0 10,3 У 2,8 рази краще

5-а гармоніка стру
му, %

26,4 7,01 У 3,8 рази краще

7-а гармоніка стру
му, %

3,78 1,21 У 3,1 рази краще

таженні (пунктирні лінії) та 25 % навантаженні 
двигуна (суцільні лінії) показано нарис. 9. Точки А, 
С, Е, С та В, Д  і7, Н  відповідають однойменним на 
рис. 3.

Порівнюючи результати досліджень, дістає
мось висновку, що застосування лінеатора поліп
шує всі основні дані приводу постійного струму, 
зокрема дає змогу:

— радикально покращити форму струму, що 
споживається з мережі;

— радикально зменшити спотворення напру
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ги, що підводиться до цеху, та за рахунок цього 
покращити роботу електроустаткування;

— виключити комутаційні провали напруги, 
які призводять до збою в роботі сусіднього комп’ю
терного і офісного електронного обладнання та за
собів зв’язку;

— зменшити навантаження струму на кабель, 
що живить цех, та зменшити в ньому спотворення 
і за рахунок цього забезпечити можливість підклю

чення додаткового устаткування, що в даний мо
мент неможливо;

— зменшити реактивну потужність, яка спожи
вається з мережі живлення;

— радикально покращити коефіцієнт потуж
ності за рахунок застосування компенсаторів реак
тивної потужності (без лінеатора їх застосування 
неможливе через масовий вихід з ладу компенсу
ючих конденсаторів при спотворенні напруги та 
струму).

Надійшла 28.05.2008

УДК 621.314

К.О.ЛИПКІВСЬКИЙ К.О., докт.техн.наук (Ін-т електродинаміки НАН України, Київ)

Особливості комплексування регулювальних блоків дискретних 
стабілізаторів напруги змінного струму

Прослідковано вплив на установлені потужності електромагнітних елементів та струмову завантаженість ключових елементів 
черговості розташування регулювальних блоків у виконавчій структурі дискретного стабілізатора напруги змінного струму.

Прослежено влияние на установленные мощности электромагнитных элементов и токовую загрузку ключевых элементов очеред
ности размещения регулирующих блоков в исполнительной структуре дискретного стабилизатора напряжения переменного тока.

Вступ. Трансформаторно-ключові виконавчі 
структури (ТКВС) дискретних систем стабілізації 
напруги змінного струму, в яких ключові елементи 
(КЕ) винесено з кіл силового струму, мають певні 
позитивні властивості [1—4]. По-перше, в них мож
на використовувати напівпровідникові прилади, 
які розраховані на значно менші струми, ніж мак
симальний струм навантаження. (Пізніше ми зу
пинимось на цьому поки що декларативному твер
дженні). Наслідком цього, певна річ, є значно мен
ші потрібні площі охолоджуючих радіаторів, тобто 
значно кращі малогабаритні та вартісні показники 
КЕ. По-друге, вони дещо надійніші — навіть при 
виході з ладу КЕ споживач продовжує отримувати 
живлення, щоправда, при пониженій напрузі.

У найпростіших ТКВС цього класу використо
вується, зазвичай, кілька регулювальних блоків (РБ), 
кожен з яких складається з мостового комутатора 
на чотирьох напівпровідникових ключах змінного 
струму (зустрічно-паралельні пари тиристорів, си-

містори або тріаки) та силового понижуючого воль- 
тододавчого трансформатору (ВДТ), первинна об
мотка якого введена у діагональ цього мосту, а вто
ринна — у коло силового струму. Кожний РБ в за
лежності від співвідношення працюючих КЕ може 
знаходитись в одному з трьох стійких станів — 
вольтододавання (коефіцієнт передачі ^  = (1+«), 
де а= І¥1 /Ж 0), прямої передачі (ІС, = 1) та вольто-

віднімання ( К 3 = ( 1 + а ) ~ 1) .  Крім РБ до ТКВС вхо
дить також силовий автотрансформатор (АТ), 
функція якого полягає в узгодженні середини діа
пазону можливих змін вхідної напруги з номі
нальною вихідною напругою. Неузгодженість цих 
величин є наслідком того, що вхідна напруга най
частіше має тенденцію до зниження, спричинену 
недостатньою якістю живлячої мережі — її відходу 
від мережі безкінечної потужності. (Зауважимо, що 
мова йде саме про узгодженість, а не про рівність 
цих напруг, на чому буде наголошено у цій роботі
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