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(72) РОГАЛЬСЬКИЙ БРОНІСЛАВ СТАНІСЛАВО-
ВИЧ, НАНАКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, ДЕМОВ 
ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, ЧАЙКА ІРИНА ПЕТРІ-
ВНА, ВІТТ ІРИНА ВАСИЛІВНА 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Автоматичний регулятор конденсаторних ба-
тарей, який складається з n датчиків реактивної 

потужності, блока вхідної реактивної потужності, 
задавача уставок вхідної реактивної потужності, 
виконуючих органів, який відрізняється тим, що 
додатково введено блок конфігурації мережі, блок 
опорів схеми заміщення та блок базової напруги, 
виходи яких з'єднані з обчислювальним пристроєм 
регулятора, крім того, датчики реактивної потуж-
ності, блок вхідної реактивної потужності, задавач 
уставок вхідної реактивної потужності приєднані 
до обчислювального пристрою, виходи якого під'є-
днані до виконуючих органів. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до електроенер-
гетики і може бути використана для автоматичного 
регулювання потужності батарей конденсаторів 
(БК) в електричних мережах підприємства будь-
якої конфігурації з врахуванням вимог енергосис-
теми до споживання потужності з її мереж. 

Відомий автоматичний регулятор конденсато-
рних батарей: (А.с. СРСР №1259237, кл. 
G05F1/70, бюл. №35, 1986), який складається з 
датчика активної потужності, що з'єднаний з одним 
із входів суматора, датчика реактивної потужності, 
вихід якого з'єднаний з дільником, вихід якого з'єд-
наний з другим входом суматора. Вихід суматора 
з'єднаний з одним із входів реагуючого органу, до 
другого входу якого під'єднано задавач уставок, 
вихід реагуючого органу з'єднаний з входом органу 
витримки часу, який з'єднано із блоком аналізу 
втрат та визначення місця комутації. Датчики реа-
ктивної потужності, встановлені в місцях розмі-
щення компенсувальних установок (КУ), з'єднані з 
відповідними входами блока квадраторів, виходи 
яких з'єднані з відповідними входами блока масш-
табних підсилювачів. Виходи блоку квадраторів 
з'єднані з відповідними інформаційними входами 
блоку аналізу втрат та визначення місця комутації. 
Виходи блоку аналізу втрат та визначення місця 
комутації з'єднані з відповідними виконавчими ор-
ганами, що слугують для ввімкнення та вимкнення 
секцій КУ. 

Недоліком даного пристрою є те, що відсутній 
автоматичний перемикач уставок і регулювання 

конденсаторних батарей здійснюється лише в ра-
діальних мережах. 

За прототип обрано "Автоматический регуля-
тор конденсаторных батарей" (А.с. СРСР 
№1416961, кл. G05F1/70, бюл.. №30, 1988), який 
складається з датчика вхідної реактивної потужно-
сті з'єднаного з входом реагуючого органа, інший 
вхід якого підключений до виходу задавача уста-
вок, до входу якого підключений вихід блока авто-
матичного перемикання уставок. Виходи реагую-
чого органу з'єднані з входами органа витримки 
часу, виходи якого з'єднані з керуючими входами 
блока аналізу втрат і керування місця комутації. 
Датчики реактивної потужності встановлені в міс-
цях розміщення батарей конденсаторів, з'єднані з 
відповідними входами блока квадраторів виходи 
якого з'єднані з входами блока масштабних підси-
лювачів, виходи якого з'єднані з входами блока 
аналізу втрат і визначення місця комутації, виходи 
якого з'єднані з входами відповідних виконавчих 
органів, які вмикають або вимикають секції кон-
денсаторних батарей. 

Недоліками даного пристрою є те, що в ньому 
не передбачено регулювання конденсаторних ба-
тарей в магістральних та змішаних мережах, при 
розрахунку втрат реактивної потужності не врахо-
вується рівень напруги. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення автоматичного регулятора конденсато-
рних батарей в якому за рахунок введення нових 
елементів та зв'язків досягається можливість ви-
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значення втрат потужності в мережах будь якої 
конфігурації, що приводить до розширення сфери 
застосування та розширення функціональних мо-
жливостей. 

Поставлена задача досягається тим, що авто-
матичний регулятор конденсаторних батарей, 
складається з n датчиків реактивної потужності, 
блока вхідної реактивної потужності, задавача 
уставок вхідної реактивної потужності, виконуючих 
органів, блока конфігурації мережі, блока опорів 
схеми заміщення та блока базової напруги, виходи 
яких з'єднані з обчислювальним пристроєм регу-
лятора, крім того датчики реактивної потужності, 
блок вхідної реактивної потужності, задавач уста-
вок вхідної реактивної потужності приєднанні до 
обчислювального пристрою, виходи якого під'єд-
нані до виконуючих органів. 

На кресленні представлено блок-схему авто-
матичного регулятора конденсаторних батарей. 
Пристрій автоматичного регулювання потужності 
конденсаторних батарей (БК) має n датчиків реак-
тивної потужності 1.1 - 1.n, встановлених у вузлах 
мережі, в яких розміщені батареї конденсаторів. 
Виходи датчиків підключені до входу обчислюва-
льного пристрою 2. До інших входів обчислюваль-
ного пристрою 2 підключені: 3 - задавач уставки 
ВРП на вводі підприємства, 4 - датчик фактичної 
ВРП, 5 - датчик опорів ліній схеми заміщення під-
системи, 6 - датчик базової напруги, до якої при-
ведені опори віток схеми заміщення, 7 - пристрій 
задаючий конфігурацію мережі (матрицю шляхів). 
Виходи обчислювального пристрою 2 підключені 
до входів виконуючих органів 8.1 - 8.n, які служать 
для ввімкнення або вимкнення секцій БК. 

За допомогою запропонованого пристрою 
здійснюється контроль фактичного значення ВРП 

на вводі підсистеми фQ  та порівнюється з устав-

кою економічного значення ВРП 
еQ . При наявнос-

ті відхилення фактичного значення ВРП від устав-
ки в обчислювальному пристрої 2 відбувається 
розрахунок втрат активної потужності по реактив-
них навантаженнях вузлів. 

Втрати активної потужності по реактивних на-
вантаженнях вузлів визначаються 

нtн2
н

3

QПRПQ
U

10
P  , (1) 

де 
нU  - базова номінальна напруга, до якої 

приведені опори віток схеми заміщення мереж 
підсистеми, кВ; 

нnнін Q,,QdiagQ   - діагональна матриця 

реактивних навантажень вузлів підсистеми, квар; 

П  - матриця шляхів, за допомогою якої зада-
ється топографія розімкненого графу будь-якої 
складності; 

n1 R,,RdiagR   - діагональна матриця ак-

тивних опорів віток схеми заміщення мереж підси-
стем, Ом; 

tП  - транспонована матриця шляхів; 

нQ  - матриця-стовпець реактивних наванта-

жень вузлів мереж підсистеми, квар. 
За результатами розрахунку відбувається вві-

мкнення або вимкнення БК у відповідних вузлах. 
Після відповідних перемикань здійснюється порів-

няння фQ  і 
еQ  і т.д. 

Пристрій працює по викладеному вище циклу 
до виконання умови балансу реактивної потужнос-

ті на вводі підсистеми еф QQ . 

Запропонований пристрій працює наступним 
чином. Датчики реактивної потужності 1.1 - 1.n, 
встановлені у вузлах мережі, фіксують їх реактив-
не навантаження. Інформація про ці потужності 
поступає на обчислювальний пристрій 2. На інші 
входи обчислювального пристрою 2 поступає ін-
формація з датчика 3 уставок економічних або 
технічних значень ВРП підсистеми, з датчика 4 
фактичної ВРП на вході підсистеми, датчика 5 
опорів ліній схеми заміщення підсистеми, датчика 
6 базової напруги, до якої приведені опори схеми 
заміщення, датчика 7 задаючого конфігурацію ме-
режі підсистеми. Обчислювальний пристрій 2 по 
вхідній інформації контролює виконання умови 

еф QQ . При невиконанні умови еф QQ  при-

стрій автоматично починає роботу. При е.ф.e QQ  

обчислювальний пристрій виробляє сигнал на вві-
мкнення батареї конденсаторів у вузлі де розраху-
нок зафіксував найбільше значення втрат активної 

потужності і при е.ф.e QQ  обчислювальний при-

стрій виробляє сигнал на вимкнення БК в тих ву-
зах де зафіксоване найменше значення втрат, 
який поступає на відповідний виконавчий орган 

n8 . 

Функції блоків автоматичного перемикача 
уставок та аналізу втрат і визначення місця кому-
тації виконується в обчислювальному пристрої за 
допомогою відповідних програм. 
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