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 Мета і завдання дослідження
Метою даної роботи є дослідження впливу додаткових джерел реактивної потужності на 

режими електричної мережі для забезпечення оптимізації режимів роботи електричної мережі.

Об’єктом   дослідження роботи є нормальні режими електричних мереж напругою 110кВ.

Предметом дослідження є методи оптимізації режимів електричних мереж 110 кВ з 

урахуванням впливу додаткових джерел реактивної потужності.

Відповідно до мети було розглянуто такі завдання:

−розрахунок та аналіз режиму існуючої електричної мережі 110/35/10 кВ;

−моделювання розвитку електричної мережі. Визначення оптимальної схеми електричної мережі ;

−техніко-економічне порівняння варіантів електричної мережі без та з пристроями компенсації;
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Схема включення конденсаторної батареї
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 Рисунок 1 – Схема включення конденсаторної батареї               



Коефіцієнти потужності 4

1.Миттєвий коефіцієнт потужності

2.Середній коефіцієнт потужності

3.Средньозважений коефіцієнт потужності

 Рисунок 2 - Векторна діаграма компенсації потужності               
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Створення розрахункової моделі існуючої мережі 5

Рисунок 3 – Схема електричної мережі з 
новими вузлами споживання

Рисунок 4 – Топологічна схема існуючої 
електричної мережі



Моделювання розвитку електричної мережі. 
Визначення оптимальної схеми електричної мережі
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Для розвитку електричної мережі повинні бути: 

- інформація про географічне розташування вузлів споживання і вузла джерела електричної енергії;

- дані про навантаження;

- вартісні показники ліній електропередач і втрат електроенергії.

Для побудови математичної моделі необхідно 

вибрати критерій оптимізації. В даному випадку за 

к р и т е р і й  в и б и р а є м о  з ат р ат и  н а  р о з в и т о к 

електричної мережі                             ,                  а 

змінними, або факторами, що оптимізуються, 

приймаємо потужності , які протікають і-тими 

електропередачами. З одного боку, можна буде 

оптимізувати затрати кольорового металу, втрати 

активної потужності, і якщо буде необхідність, 

втрати реактивної потужності. З другого боку, 

з’явиться можливість врахування якості напруги і 

надійності мережі. 
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Використання методу поконтурної оптимізації та Симплекс-метод 7

В роботі також застосований пошук оптимального рішення створення моделі Симплекс-методом:

Нехай задача оптимізації формулюється таким чином :
                     
                   мінімізувати 

при обмеженнях  

(8) 

(9) 

Також застосовувався метод поконтурної оптимізації до вибору схеми електричної мережі .

В передбаченому викладенні методу будемо розглядати більш простий вигляд функції мети: 

(10) 



Застосування методу транспортної задачі до вибору оптимальної 
схеми розвитку електричної системи
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Для і-го пункту живлення рівняння обмеження має вигляд: 

Для j-го пункту споживання рівняння обмеження таке: 

А функція, що мінімізується, має наступний вигляд: 

(11) 

(12) 

(13) 

Таблиця 1 – Транспортна матриця у загальному вигляді



Вибір остаточного варіанту схеми 9

Таблиця 2 – Результати оптимізації схеми ЕМ за трьома методіми



Вибір схем підстанцій нових споживачів 10

Рисунок 5 – Варіант схеми №1

Рисунок 6 – Варіант схеми №2



Техніко-економічне порівняння варіантів електричної мережі 
без та з пристроями компенсації 
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Рисунок 7 – Схема електричної мережі з пристроями компенсації реактивної потужності

Таблиця 3 – Техніко-економічні показники для схем без та з ПК



Пристрої автоматики РПН 12

Рисунок 8 – Схема принципу роботи пристрою автоматичного керування РПН



Висновки

Дослідивши вплив додаткових джерел реактивної потужності на режими 
електричної мережі, за допомогою програмного комплексу ВТРАТИ провели 
розрахунки та  отримали результати максимального,  мінімального та 
післяаварійного режимів для схеми електричної мережі 110/35/10 кВ з 
використанням компенсуючих пристроїв. Було здійснено коригування режиму за 
оптимальною напругою шляхом здійснення автоматичного перемикання пристроїв 
компенсації реактивної потужності. 

В цілому результати проведеного аналізу показують необхідність проведення 
компенсації реактивної потужності у споживача. 
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Дякую за увагу


