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PRIEKŠ V ĀRDS 

PRIEKŠVĀRDS 

Šī monogrāfija aplūko aktīvos spēka filtrus un to vadības sistēmu darbības principus. 
Monogrāfijas sā.kumā ir veikta plašāk sastopamo, uz energoelektronikas pārveidotājiem 
balstīto, elektropārvades un sadales sistēmu kondicionēšanas iekārtu klasifikiīcija, īpašu 
uzmanību pievēršot elektroiekārtiīm harmonisko kropļojumu filtrēšanai. Šīm iekārtām ir 
veikta populiīrāko spēka shēmu analīze, uzriīdTtas to priekšrocības un trükumi, kā arī 
atbilstošās pielietojuma sfēras. 

Liela uzmanība monogrāfijā ir pievērsta cncrģijas plūsmas analīzcs problemātikas 
risinā.šanai trīslažu nesimetriskam un nelineārām sistemam. Šādu sistēmu darbības dinamisko 
režīmu un enerģCtisko procesu analīzei, ka arT vadības sistēmu izstrā.dei nevar pielietot 
metodiku, kas ir balstīta uz fiižu spriegumu un strā.vu efektīvajām vērtībām perioda laikā vai 
izvirzījumu Furjē rindās. lr nepieciešama metodika, kas izmanto spriegumu un strāvu 
momentānās vērtības. STkāk tiek aplūkota ortogonālās atskaites sistēmas momcntāno aktīvās 
un reaktīvās jaudu teorija, jeb t.s. "p-q" teorija, kas ir nofonnulēta pagājušā gadsimta 
astoņdesmito gadu sākurnā Japānā. Šo teoriju var izmantot trīsfāzu maiņstrāvas sistēmās bez 
ierobežojumiem attiecībā uz strāvas un sprieguma formu un tā ir derīga ne tikai stacionāro, 
bet arī dinamisko režīmu analīzei. Tā jauj aplükot nelincā.ru un/vai nesimetrisku trTsfā.zu 
sistēmu kā veselumu, nevis kā trīs vienfiīzcs sistēmu superpozīciju. 

lr aplūkotas literatllrā sastopamās para]ē!ā aktTvā filtra vadības metodes, kas izmanto ,.,p
q" momentāno jaudu teoriju, Tpašu uzmanību pievēršot frekvences selektīvajām para!ē!ā 
aktīvā filtra vadības metodēm. Doti norādījumi para!ē!ā aktīvā filtra datormodela izstrādei 
MATLAB/SIMULINK vide un spēka shēmas projcktešanai. 

Monogrāfija var büt noderīga elektroenerģētikas un elektrotehnikas specialitāšu 
maģistrantllras un doktorantūras programmas studentiem. Monogrāfijas autori cer uz lasTtiīju 
atsaucību tās pilnveidošanā un turpmāko izdevumu uzlabošanā. 

Autori pateicas recenzentiem- Dr.Habil.Sc.lng., prof. J. Greivulim 

un Dr.Sc.lng., L.Latkovskim par darbu monogrā.fijas pilnveidošanā. 
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