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СИМЕТРУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ВУЗЛІВ  
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ДВОФАЗНИХ СИМЕТРУВАЛЬНИХ УСТАНОВОК 
У випадку можливості неповного симетрування навантажень доцільно використовувати двофазні 

симетрувальні установки, оскільки саме вони забезпечують мінімальні економічні витрати при допус-
тимій величині коефіцієнта несиметрії напруги за зворотною послідовністю. Отримано умови симет-
рування навантажень, які зображені через активні провідності зворотної послідовності в системах 
координат відносно фаз А, В та С, що забезпечують можливість істотного зменшення похибок завдя-
ки ідентичності побудови вимірювальних каналів двофазних симетрувальних установок.  

Розгляд проблеми 

Якість електроенергії разом з надійністю та економічністю є однією з найважливіших вимог до 
систем електропостачання. Інтенсифікація виробництва зумовлює зростання потужності неліній-
них, несиметричних і різко змінних навантажень промислових підприємств. Водночас зростає 
число і потужність однофазних електроприймачів побутових споживачів. Все це зумовлює істотне 
збільшення рівня несиметрії та несиносоїдності напруг в електричних мережах. Під час роботи 
трифазної мережі в несиметричному або несинусоїдному режимі, з одного боку, зменшується про-
пускна спроможність елементів мережі, збільшуються втрати активної потужності та енергії, а з 
іншого — відбувається додатковий нагрів електричних машин, зменшується їх надійність тощо. 

Несиметричним режимом трифазної електричної мережі називають режим, з неоднаковими 
умовами роботи однієї або всіх фаз [1, 2]. Найчастішою причиною виникнення несиметричного 
режиму є нерівність струмів навантажень фаз. При цьому розрізняють два види несиметрії: систе-
матичну та випадкову. Характерним випадком систематичної несиметрії є постійне перевантажен-
ня однієї з фаз. У цьому випадку здійснюють вирівнювання навантажень фаз шляхом їх переми-
кання з перевантаженої на недовантажену фазу. Випадкова несиметрія характеризується почерго-
вим перевантаженням то однієї, то іншої фази. У цьому випадку необхідним є застосування СУ з 
автоматичним їх керуванням. 

СУ можуть бути трифазними з трьома ємнісними елементами, з двома ємнісними та одним ін-
дуктивним елементом або двома індуктивними та одним ємнісним елементом, а також двофазни-
ми з двома ємнісними елементами, з індуктивним та ємнісним елементами або двома індуктивни-
ми елементами. Найкращим варіантом є двофазна СУ з двома ємнісними елементами, оскільки 
вона є найдешевшою і забезпечує водночас компенсацію реактивної потужності. 

В [3—5] сформульовано умови безітераційного симетрування навантажень. Для забезпечення 
повного симетрування навантажень і одночасно компенсації реактивної потужності до заданого 
рівня та зменшення впливу статичних характеристик вузлів навантажень на точність симетрування 
як інформативні параметри необхідно використовувати провідності навантажень, за якими виби-
рають провідності фаз СУ 

( )1 вх 2
1

2
3BCb b b b= − −   ;   

 ( )1 вх 2 2
1

3
3CAb b b b g = − + −  ;  (1) 
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( )1 вх 2 2
1

3
3ABb b b b g = − + +  ,    

де вх 1 вхtgb g= φ  — задане значення вхідної реактивної провідності після симетрування, вхtg φ  
— задане значення коефіцієнта реактивної потужності після симетрування; ( )1 1Reg Y= ; 

( )1 1Imb Y= −  — активна та реактивна провідності прямої послідовності навантаження 

1 11Y I U=   ; ( )2 2Reg Y= ; ( )2 2Imb Y= −  — активна та реактивна умовні провідності зворотної 
послідовності навантаження 2 12Y I U=   . 

СУ в даному випадку повинна містити три реактивних елементи.  
Якщо повне симетрування навантажень не вимагається і його досягнення є економічно не ви-

правданим, то доцільним є використання СУ з двома реактивними елементами, які забезпечують 
мінімум економічних витрат. Оскільки у цьому випадку заданого значення вхідної реактивної по-
тужності досягти не можна, то умови (1) не можуть бути використані для керування двофазними 
СУ. 

Метою роботи є отримання алгоритмів безітераційного керування СУ з двома ємнісними еле-
ментами. 

Обґрунтування результатів 

Для досягнення поставленої мети пропонується в систему рівнянь (1) ввести коефіцієнт k2, який 
характеризує неповне симетрування навантажень. Тоді  

( )1 вх 2 2
1

2
3BCb b b k b= − −   ; 

 ( )1 вх 2 2 2 2
1

3
3CAb b b k b k g = − + −  ;   (2) 

( )1 вх 2 2 2 2
1

3
3ABb b b k b k g = − + +  ,    

де k2 — задане значення коефіцієнта, що характеризує ступінь симетрування навантажень  
(k2 = 1...0 ). 

На рис. 1 зображено пряму, яка в системі координат вх 2,b k  характеризує увімкнення двофазної 
СУ з двома ємнісними елементами. Вище прямої необхідним є увімкнення третього індуктивного 
елемента, а нижче — третього ємнісного елемента. Отже, зображена пряма по суті є характеристи-

кою мінімальних витрат на симетрування наван-
тажень.  

Під час симетрування навантажень за допомо-
гою СУ з двома реактивними елементами не ви-
магається досягнення заданого значення вхідної 
реактивної потужності, а тому умови (2) спрощу-
ються. Прирівнявши до нуля провідність однієї з 
фаз СУ, ці умови можна записати в одному із 
виглядів  

0BCb = ; 2 2 2
3
3CAb k b g

 
= −  

 
;

 2 2 2
3
3ABb k b g

 
= +  

 
,            (3) 

 2 2 2
3
3BCb k b g

 
= − −  

 
;    0CAb = ;  
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Рис. 1. Характеристика мінімальних витрат  
на симетрування навантажень 
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 2 2
2 3
3ABb k g= , (4) 

 2 2 2
3
3BCb k b g

 
= − +  

 
;    2 2

2 3
3CAb k g= − ;   0ABb = ,    (5) 

вибір яких залежить від того, в яку фазу ємнісний елемент не вмикається. 
Оскільки для визначення трьох провідностей фаз СУ у формулах (3)—(5) необхідна інформація 

про три величини 2g , 2 2
3
3

b g−  та 2 2
3
3

b g
 

− +  
 

, то прийняття рішення в які фази необхідно 

увімкнути ємнісні елементи СУ є однозначним. За знаком цих величин або за аргументом компле-
ксної умовної провідності зворотної послідовності 

2 22Y g jb= −  можна чітко визначити в які фази потрібно 
увімкнути ємнісні елементи. Комплексну площину 2Y  ці ве-
личини поділяють на три сектори з кутом 120 ел. градусів. 
Умови використовують: (3) — якщо аргумент комплексної 
умовної провідності зворотної послідовності 2Y  знаходиться 
в межах –150...–30 ел. градусів, (4) — якщо аргумент 2Y  зна-
ходиться в межах –30...+90 ел. градусів, (5) — якщо аргумент 

2Y  знаходиться в межах  +90...–150  ел. градусів (рис. 2). 
Наприклад, у разі живлення несиметричного наванта-

ження 700BCS = кВА, SCA = 450 кВА; 450ABS = кВА за 
коефіцієнта потужності фаз відповідно cos φBC = 0,8; cos φCA = 0,75;  cos φAB = 0,75 по лінії еле-
ктропередач напругою 10 кВ, що характеризується комплексним опором 

0,428 0,354Z j= + Ом, значення струмів фаз будуть AI =  41,772,4 Аje−=


, 152,589,5 Аj
BI e−=



 ; 
74,293,0 Аj

CI e=


 . Струм зворотної послідовності 150,2
2 12,3 jI e=



 А (коефіцієнт несиметрії 
струмів за зворотною послідовністю 2 14,6 %IK = , коефіцієнт несиметрії напруг за зворотною 
послідовністю 2 1,3 %UK = ). Для повного симетрування навантажень необхідно увімкнути СУ з та-
кими параметрами: 251BCQ = квар, 257CAQ = квар ( 0ABQ = ). 

Залежності (2) та (3)—(5) є лінійними відносно коефіцієнта 2k  (рис. 2), що свідчить про те, що 
у разі можливості зменшення ступеня симетрування необхідно пропорційно зменшити провідності 
(потужності) конденсаторів. Так, увімкнення СУ з параметрами 200BCQ = квар, 200CAQ = квар 

приводить до зменшення струму зворотної послідовності приблизно в п’ять разів: 153,0
2 2,7 jI e=



 . 

bBC=0
-30º-150º

bCA=0bAB=0

90º

 

Рис. 2. Діаграма вибору умов симетрування 
в залежності від аргумента 2Y  
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Рис. 3. Залежність коефіцієнта зворотної послідовності напруги та струму від ступеня несиметрії  
навантаження:1 — використання трифазної СУ; 2 — використання двофазної СУ 
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Недоліком застосування умов (3)—(5) є необхідність вимірювання реактивної провідності зво-
ротної послідовності, що вимагає використання фазозсувних перетворювачів (інтегратора або ди-
ференціатора) і призводить до істотного зростання похибок, особливо за умов несинусоїдності. 

У разі використання систем координат зворотної послідовності, визначених відносно фаз А, В та 
С, умови симетрування навантажень для двофазної СУ (3)—(5) можна записати через активні прові-
дності, що визначені в цих координатах, в одному із виглядів:  

 0BCb = ;   2 2( )
2 3
3CA Bb k g= ;   2 2( )

2 3
3AB Cb k g= − ,    (6) 

 2 2( )
2 3
3BC Bb k g= − ;    0CAb = ;    2 2( )

2 3
3AB Ab k g= ,    (7) 

 2 2( )
2 3
3BC Cb k g= ;    2 2( )

2 3
3CA Ab k g= − ;   0ABb = ,  (8) 

де 22( )Ag g= , 2 22( )
3 3
2 3Bg b g

 
= −  

 
, 2 22( )

3 3
2 3Cg b g

 
= − +  

 
 — активні провідності наван-

таження зворотної послідовності в системах координат, визначених відносно фаз А, В та С. 
Умови (6)—(8) істотно спрощують реалізацію вимірювальних каналів для СУ за умов несину-

соїдності, а також забезпечують можливість зменшення похибок завдяки ідентичності побудови 
вимірювальних каналів. Ще однією перевагою їх застосування для СУ з двома ємнісними елемен-
тами є незалежність контурів регулювання провідності (потужності) фаз СУ. 

Висновки 
У випадку можливості неповного симетрування навантажень доцільно використовувати двофа-

зні симетрувальні установки, оскільки саме вони забезпечують мінімальні економічні витрати за 
допустимого значення коефіцієнта несиметрії напруги за зворотною послідовністю.  

Умови симетрування навантажень, які зображені через активні провідності зворотної послідов-
ності в системах координат відносно фаз А, В та С, забезпечують можливість істотного зменшення 
похибок завдяки ідентичності побудови вимірювальних каналів двофазних симетрувальних уста-
новок. 
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