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ВСТУП
Актуальність теми. У промисловому виробництві за останні роки
спостерігається щораз більший ріст споживання реактивної потужності
порівняно з активною та збільшується частка різко змінних навантажень,
тому проблема компенсації реактивної потужності має особливу значущість
[1]. Статичні тиристорні компенсатори (СТК) як джерела реактивної
потужності – це ефективний інструмент для вирішення проблем передачі та
розподілу електричної енергії, пов’язаних з великими та швидкими
коливаннями реактивної потужності [2]. Для більшості джерел реактивної
потужності характерною рисою є залежність питомих втрат активної
потужності від режиму роботи [3].
Для різко змінних навантажень характерними є несиметрія споживаної
потужності по фазах живлячої напруги й кидки реактивної потужності [4].
Коливання напруги, які при цьому виникають, негативно впливають на
споживачів

та

збільшують

втрати

електричної

енергії.

Забезпечити

допустимий рівень коливань напруги та зменшити втрати електричної енергії
можна шляхом швидкодіючої пофазної компенсації реактивної потужності за
допомогою СТК з примусовою комутацією.
Для підвищення економічної ефективності використання СТК як
джерел реактивної потужності необхідно зменшити втрати активної
потужності та напруги в мережі, вирівняти рівні напруг та симетрувати їх,
здійснити перерозподіл реактивного навантаження, забезпечити плавність
регулювання потужності та можливість роботи з номінальною потужністю як
у режимі споживання, так і у режимі генерування, забезпечити незалежність
потужності від відхилень напруги від її номінального значення [5]. Крім того,
необхідно збільшити швидкодію статичного компенсатора та зменшити
втрати питомої активної потужності в ньому та в електричній мережі [6]. Це
можливо реалізувати за допомогою оптимізації режимів роботи СТК з
примусовою комутацією та пофазним керуванням реактивною потужністю (з

незалежним регулюванням її значення та знаку в кожній фазі) і, тим самим,
виконати вимоги енергопостачальних компаній, споживачів і Закону України
«Про енергозбереження» [7].
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Основний зміст роботи становлять результати досліджень, які проводились
відповідно до наукового напрямку кафедри «Електропостачання» Луцького
національного технічного університету. Дисертаційна робота виконувалась
відповідно до «Програми наукових досліджень і розробок Міністерства
освіти і науки України за пріоритетними напрямками розвитку науки та
техніки» у рамках фінансування держбюджетної науково-дослідної роботи
«Застосування статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності
з

параметричною

модуляцією

індуктивності

для

зменшення

втрат

електроенергії», № державної реєстрації 0113U000336. Автор брав участь у
виконанні вказаних вище робіт як виконавець.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення
ефективності

використання

статичних

тиристорних

компенсаторів

з

примусовою комутацією в електричних мережах шляхом оптимізації
режимів їх роботи та вдосконалення методів і засобів пофазного керування
реактивною потужністю.
Для досягнення поставленої мети у роботі поставлені та вирішені такі
основні завдання:
– дослідження енергетичних процесів в СТК реактивної потужності з
примусовою комутацією та різними режимами заземлення нейтралі у разі їх
живлення прямокутними напругами з метою зменшення втрат активної
потужності під час регулювання реактивної потужності та збільшення
швидкодії цих компенсаторів;
– удосконалення способів керування статичними тиристорними
компенсаторами реактивної потужності з примусовою комутацією та різними
режимами заземлення нейтралі без та за наявності вольтододавання для
реалізації ефективних режимів роботи компенсаторів;

– розроблення методу багатокоординатного керування статичними
тиристорними

компенсаторами реактивної потужності з

примусовою

комутацією, у рамках якого незалежне керування кутами відкриття та
закриття комутуючих тиристорів здійснюється залежно від цільової функції
системи, яка визначається, виходячи із зменшення питомих втрат активної
потужності під час регулювання реактивної потужності;
–

розроблення

систем

для

пофазного

керування

реактивною

потужністю у статичних тиристорних компенсаторах з примусовою
комутацією, які забезпечують оптимальні режими їх роботи.
Об’єкт

дослідження.

компенсаторів

з

Режими

примусовою

роботи

комутацією

статичних

та

тиристорних

пофазним

керуванням

реактивною потужністю.
Предмет дослідження. Математичні моделі та засоби керування
режимами роботи статичних тиристорних компенсаторів з примусовою
комутацією та пофазним керуванням реактивною потужністю.
Методи дослідження. Усталені режими роботи СТК з примусовою
комутацією та пофазним керуванням реактивною потужністю моделювалися
і аналізувалися за допомогою законів Кірхгофа та класичного методу
розв’язання диференційних рівнянь. Для визначення струмів у різних
конфігураціях силових кіл СТК з примусовою комутацією, як систем зі
змінними структурою та параметрами, застосовувався метод припасовування
координат. Інтегральні показники енергетичного процесу СТК з примусовою
комутацією визначались за допомогою інтегрального (операторного) методу.
Наближення кривої переходу поверхні керування через нуль поліномом
п’ятого порядку здійснювалось методом найменших квадратів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
– вперше запропоновано метод багатокоординатного керування
статичними

тиристорними

компенсаторами

реактивної

потужності

з

примусовою комутацією, що дозволяє шляхом незалежного керування
кутами відкриття та закриття комутуючих тиристорів відповідно до цільової

функції системи, яка характеризує питомі втрати активної потужності,
забезпечити пофазне та багатоканальне керування реактивною потужністю,
необхідний діапазон її регулювання і зменшити втрати активної потужності в
електричних мережах та компенсаторах;
– розроблено нові математичні моделі СТК з примусовою комутацією
та пофазним керуванням реактивною потужністю без й за наявності
вольтододавання, що на відміну від відомих, базуються на використанні
узагальнених математичних моделей електромагнітних процесів у силових
колах компенсаторів, як систем зі змінними структурою і параметрами та
створюють передумови для більш адекватного аналізу енергетичних процесів
в них і оптимізації режимів їх роботи;
– набув подальшого розвитку метод оптимізації параметру СТК
реактивної потужності з примусовою комутацією та компенсованою
нейтраллю, що проявляється у збільшенні коефіцієнта вольтододавання під
час дії негативної півхвилі напруги живлення на затискачах розщепленої
вторинної обмотки трансформатора та зумовлює збільшення швидкодії
статичного компенсатора і зменшення втрат активної потужності в ньому та
в електричній мережі;
– вдосконалено метод регулювання реактивної потужності зміною
ширини імпульсу напруги живлення у разі симетричної та несиметричної
комутації комутуючих тиристорів, що проявляється у регулюванні кута
керування ними таким чином, щоб імпульс напруги живлення, ширину якого
можна змінювати, переміщувався вправо або вліво залежно від способу
комутації та дозволяє зменшити втрати активної потужності під час
регулювання реактивної потужності в електричній мережі й в СТК з
примусовою комутацією.
Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність
роботи полягає в тому, що:
– запропоновано спосіб регулювання реактивної потужності в СТК з
примусовою комутацією за допомогою зміни ширини імпульсу напруги

живлення, який дозволяє реалізувати ефективні технології пофазного
керування реактивною потужністю;
– розроблено схеми регуляторів реактивної потужності для СТК з
примусовою комутацією, які дозволяють зменшити втрати активної
потужності в електричних мережах та в компенсаторах, а також збільшити
швидкодію компенсувальних установок;
– розроблено схеми для пофазного керування реактивною потужністю
в СТК з примусовою комутацією, які дозволяють синхронізувати роботу
систем з мережею, забезпечити мікропроцесорне керування у реальному часі
та реалізувати необхідний алгоритм перемикання всіх елементів систем
відповідно до значень їх цільових функцій;
– отримані в дисертаційній роботі результати наукових досліджень
впроваджено в паливно-заправному комплексі АТ «Аеропорт Шимкент» з
метою забезпечення ефективної компенсації реактивної потужності під час
електропостачання паливно-заправного комплексу, стабілізації напруги в
вузлах електричної мережі, збільшення швидкодії та зниження втрат
електроенергії (акт про впровадження від 14.11.2013 р.), передано у
відокремлений підрозділ «Волинські магістральні електричні мережі» «ДП
НЕК «Укренерго» для оптимізації режимів магістральних електричних мереж
(акт про впровадження від 17.03.2016 р.) та впроваджено в навчальному
процесі

Луцького

національного

технічного

університету

(акт

про

впровадження від 07.04.2016 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати
дисертаційної роботи, що виносяться на захист, отримані здобувачем
одноосібно. В наукових роботах, опублікованих в співавторстві, автору
дисертаційної роботи належить: в роботі [8] – спосіб регулювання реактивної
потужності шириною імпульсу напруги живлення у разі несиметричного
режиму для СТК з примусовою комутацією та компенсованою нейтраллю; в
роботі [9] – оцінювання ефективності енергетичних процесів в асинхронних
СТК реактивної потужності з примусовою комутацією; в роботі [10] – спосіб

регулювання реактивної потужності шириною імпульсу напруги живлення у
разі симетричного режиму для СТК з примусовою комутацією та
компенсованою нейтраллю за наявності вольтододавання; в роботі [11] –
схема керування СТК з примусовою комутацією та ізольованою нейтраллю; в
роботі [12] – математична модель СТК з примусовою комутацією та
компенсованою нейтраллю за наявності вольтододавання у разі регулювання
без фазового зсуву за основною гармонікою; в роботі [13] – графічна
інтерпретація принципів роботи схеми керування СТК реактивної потужності
з примусовою комутацією; в роботі [14] – інтерпретація інтегральних
показників енергетичного процесу СТК реактивної потужності з примусовою
комутацією; в роботі [15] – інтерпретація результатів дослідження
математичної моделі СТК реактивної потужності з примусовою комутацією;
в роботі [16] – інтерпретація інтегральних показників енергетичного процесу
СТК з примусовою комутацією та компенсованою нейтраллю за наявності
вольтододавання; в роботі [17] – розроблення математичної моделі СТК
реактивної потужності з примусовою комутацією під час його живлення
синусоїдною напругою; в роботі [18] – інтерпретація інтегральних показників
енергетичного

процесу

СТК

реактивної

потужності

з

примусовою

комутацією та ізольованою нейтраллю; в роботі [19] – ідеї оптимізації
енергетичних показників в СТК з примусовою комутацією та ізольованою
нейтраллю;

в

роботі

[20]

–

інтерпретація

результатів

дослідження

математичної моделі СТК реактивної потужності з примусовою комутацією
та

компенсованою

нейтраллю;

в

роботі

[21]

–

алгоритм

роботи

мікропроцесорної системи СТК з примусовою комутацією та компенсованою
нейтраллю під час пофазного керування реактивною потужністю; в роботі
[22] – ідея покращення функціональності пристрою для регулювання
реактивної потужності за рахунок асинхронної комутації фазних реакторів; в
роботі [23] – ідея зменшення питомих втрат активної потужності в регуляторі
реактивної потужності вибором моменту відкриття та закриття комутуючих
тиристорів; в роботі [24] – ідея використання вольтододавання у статичному

регуляторі реактивної потужності для зменшення питомих втрат активної
потужності.
Апробація результатів дисертації.

Основні результати роботи

доповідались та обговорювались на 10 наукових конференціях та одному
семінарі, зокрема: міжнародній науково-технічній конференції «Підвищення
рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і
системах» (Луцький НТУ, м. Луцьк, 2010 р., 2012 р., 2014 р.), міжнародній
науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження

в

електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», на якій отримано
диплом за найкращу наукову розробку для промислового підприємства
(Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м.
Кременчук, 2011 р., 2013 р., 2014 р.), міжнародній науково-практичній
конференції «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК
України» (Харківський національний технічний університет сільського
господарства ім. Петра Василенка, м. Харків, 2011 р.), міжнародній науковотехнічній конференції «Енергетика. Екологія. Людина» (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ,
2012 р.), міжнародному форумі-конкурсі молодих учених «Проблеми
надровикористання» (Національний мінерально-сировинний університет
«Гірничий», м. Санкт-Петербург, 2013 р.), міжнародній науково-практичній
конференції «Технічні науки – від теорії до практики» (м. Новосибірськ, 2013
р.),

всеукраїнському

науковому

семінарі

«Моніторинг

енерго-

та

ресурсовикористання в складних виробничих системах» (м. Луцьк, 2015 р.).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових
праць, з них: 6 статей у фахових наукових журналах та збірниках України,
що включені до наукометричних баз даних, 2 в іноземних журналах та
збірниках (Російська Федерація), 7 у збірниках матеріалів міжнародних
науково-технічних конференцій, 1 у збірнику тез доповідей всеукраїнського
наукового семінару, отримано 3 патенти України на корисну модель.
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