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У монографії розглянуто питання теорії, розробки та застосування напівпровідникових коригуючих 
пристроїв, у т.ч. багатофункціонального призначення, для стабілізації параметрів електричної енергії та 
динамічної компенсації струмів вищих гармонік і фазових послідовностей у трифазних три- і чотирипровід- 
них системах з несиметричними, нестаціонарними та нелінійними навантаженнями. Такі пристрої забезпе
чують підвищені динамічні характеристики компенсації неактивних складових повної потужності та стабілі
зацію рівня напруги в електричних мережах, зниження активних втрат і оптимізацію режимних параметрів 
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чих пристроїв для комплексного забезпечення електромагнітної сумісності споживачів електроенергії та 
підвищення якості електричної енергії в трифазних системах.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розробкою і дослідженням при
строїв для підвищення якості електричної енергії та забезпечення електромагнітної сумісності споживачів у 
багатофазних системах. Може бути корисною аспірантам і студентам відповідних спеціальностей.

В монографии рассмотрены вопросы теории, разработки и применения полупроводниковых коррек
тирующих устройств, в т.ч. многофункционального назначения, для стабилизации параметров электричес
кой энергии и динамической компенсации токов высших гармоник и фазовых последовательностей в трех
фазных трех- и четырехпроводных системах с несимметричными, нестационарными и нелинейными нагруз
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работы энергооборудования и систем электроснабжения. Рассмотрены принципы построения и пути реали
зации полупроводниковых корректирующих устройств, способы и алгоритмы управления ими. Проанализи
рованы конкретные схемы таких устройств (преобразователей), выполнен анализ электромагнитных процес
сов в одно- и грех фазных системах при подключении к ним указанных устройств с учетом параметров элек
трических сетей и особенностей режимов работы полупроводниковых корректирующих устройств для ком
плексного обеспечения электромагнитной совместимости потребителей электроэнергии и повышения каче
ства электрической энергии в трехфазных системах.
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