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КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ. ТЕПЕРІШНЄ ТА МАЙБУТНЄ 

Проведено огляд та виконаний аналіз засобів компенсації реактивній потужності, 

розглянуто алгоритми управління і функціонування систем управління. Показано,що 

конденсаторні батареї мають переваги над синхронними двигунами,тому вони набули 

найбільшої популярності. Останніми роками у зв'язку із значним прогресом у створенні 

швидкодіючих силових напівпровідникових приладів з’явилася тенденція до створення 

досконаліших структур перетворювачів змінного струму. Зокрема, для керування рівнем 

реактивної потужності. Найбільш поширеною в даний час технологією перетворення 

змінного струму є системи з подвійним перетворенням енергії.  

Ключові слова: джерела реактивної потужності, конденсаторна батарея, 

транзисторні перетворювачі. 

 

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
Проведен обзор и выполнен анализ средств компенсации реактивной мощно с те, 

рассмотрены алгоритмы управления и функционирования систем управления. Показано, что 

конденсаторные батареи имеют преимущества над синхронными двигателями, поэтому они 

получили наибольшую популярность. Последние годы в связи со значительным прогресом в 

создании быстродействующих силовых полупроводникових приборов появилась тенденция к 

создания совершенных структур преобразователей переменного тока. В частности, для 

управления уровнем реактивной мощности. Найболее распространенной в нашее время 

технологии преобразования переменного тока являются системы с двойным 

преобразованием энергии.  

 Ключевые слова: источники реактивной мощности, конденсаторная батарея, 

транзисторные преобразователи. 

 

REACTIVE POWER COMPENSATION. PRESENT AND FUTURE 
The review and the analysis of reactive powerfully with those considered control algorithms 

and operation of control systems. Shown that the condenser batteries have advantages over 

synchronous motors, so they were most popular. Recent years due to the significant progressive 

catfish in the creation of high-speed power semiconductor devices there was a tendency towards the 

creation.Rennes improved structures of alternating current. In particular, management dіferent 

levels of reactive power. Мost common in our time a technology trans region of the AC system is a 

dual-energy conversion.  

Keywords: sources of reactive power, capacitor bank, transistor converters. 

 

Вступ 

    В електричних системах здійснюється вироблення, розподіл і споживання електричної 

енергії, яку оцінюють багатьма параметрами, зокрема активною і реактивною потужностями 

[3].  Більшість електроприладів (двигуни, лектромагнітні пристрої, освітлювальне 

устаткування тощо), а також засоби перетворення електроенергії (трансформатори, 

перетворювачі) внаслідок своїх фізичних властивостей потребують для роботи, крім активної 

енергії, реактивної потужності (РП), що протягом половини періоду основної частоти мережі 

спрямована у бік електроспоживача, а впродовж іншої половини періоду - у зворотни 

бік.Незважаючи на те, що на вироблення РП, активну потужність, а отже, і паливо 
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безпосередньо не витрачають, її передавання по мережі супроводжується витратами активної 

енергії, які покриваються активною енергією генераторів (через додаткову витрату палива).  

    У споживачів електричної енергії в залежності від зміни режиму роботи змінюється 

споживання потужності, як активної, так і реактивної. Зовсім інша ситуація спостерігається у 

приймачах з нелінійним різкозмінним навантаженням [8]. 

    Основний навантаженням у промислових електромережах є асинхронні електродвигуни і 

розподільчі трансформатори. Ця індуктивна навантаження в процесі роботи є джерелом 

реактивної електроенергії (реактивної потужності), яка здійснює коливальні рухи між 

навантаженням і джерелом (генератором), не пов'язана з виконанням корисної роботи, а 

витрачається на створення електромагнітних полів і створює додаткове навантаження на 

силові лінії живлення. .      

    Приклад: при cos (φ) = 1 для передачі 500 KW в мережі змінного струму 400 V необхідний 

струм значенням 722 А. Для передачі тієї ж активної потужності при коефіцієнті cos (φ) = 0,6 

значення струму підвищується до 1203 А. потужності.      Відповідно все обладнання живлення 

мережі, передачі і розподілу енергії повинні бути розраховані на більші навантаження. Крім 

того, в результаті великих навантажень строк експлуатації цього обладнання може відповідно 

знизитися. 

      Мета роботи. 

      Аналіз сучасних систем і комплексів компенсації реактивної потужності та алгори-тмів їх 

функціонування. 

      Матеріали і результати досліджень. 

       Зниження реактивної потужності, циркулюючої між джерелом струму і приймачем, а 

отже, і зниження реактивного струму в генераторах і мережах виконується компенсацією 

реактивної потужності(КРП).  

       За даними VDEW (Association of German Power Supply Companies), у розподільних 

електромережах Німеччини, завдяки КРП (до середньозваженого значення cosφ=0,9), у 1999 

році було зекономлено порядку 9 млрд кВт•год. активної енергії, що склало понад 20% від 

сумарної (36,4 млрд кВт•год.) обсягу транзитних втрат. 

      Основними технічними засобами, за допомогою яких здійснюється компенсація 

реактивній потужності на промислових підприємствах, є: синхронні двигуни; синхронні 

компенсатори; конденсаторні батареї; статичні тиристорні конденсатори; компенсаційні 

перетворювачі та ін., а також допоміжні засоби компенсації, які крім компенсації реактивної 

потужності покращують показники якості електричної енергії. Наявність в мережі вказаних 

пристроїв сприяє підтримці балансу реактивної потужності і заданих рівнів напруги в точках 

їх включення [1]. 

Сучасні джерела реактивної потужності забезпечуються системами регулювання для зміни 

їх потужності відповідно до змін характеристик режиму електричної мережі. Крім того, 

інтенсивний розвиток напівпровідникової техніки обумовлює можливість створення технічно 

досконалих пристроїв управління. Застосування таких пристроїв дозволяє радикально 

змінити можливості регулювання потужності і розширити області їх застосування в 

електротехнічних системах електроспоживання [3]. 

    Синхронний компенсатор (СК) є синхронним двигуном полегшеної конструкції, призначе-

ним для роботи на неробочому ході. Недоліки СК: відносно висока вартість, а отже, і високі 

капітальні затрати на компенсацію; втрати активної потужності на компенсацію, що значно 

більше у порівнянні із іншими джерелами реактивної потужності; високі масогабаритні 

показники і необхідність триразового збільшення струму в ланцюзі обмоток збудження для 

реалізації номінальної потужності. Були проведені розрахунки,які показали,що на діючому 
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підприємстві в мережах 6 (10) кВ СД вигідно використовувати для компенсації реактивної 

потужності, якщо їх частота обертання більше 1000 об. / Хв. і потужність більше 1000 кВт. На 

знову проектованому промисловому підприємстві  оптимальним варіантом компенсації 

реактивної потужності є застосування конденсаторних батарей. Тому в якості засобу 

компенсації реактивної потужності СК не знайшли широкого застосування. 

      Поява високотемпературних надпровідників (ВТНП) надихнуло розробників ДСК на їх 

використання в обмотках збудження.  Володіючи рівній токонесущей здатністю при істотно 

меншому поперечному перерізі в порівнянні з мідним провідником, ВТНП стрічка дозволяє 

збільшити щільність струму, не впливаючи на габаритні розміри ротора, що знижує необхідну 

величину струму збудження в кілька разів.  Завдяки низьким втратам у ВТНП стрічці ККД 

динамічного синхронного компенсатора з надпровідникових обмотками (СДСК) на 1% вище, 

ніж у традиційних аналогів.  Отже, використання СДСК характеризується низьким вкладу в 

загальні втрати електричної мережі, а стабільна температура обмоток збудження сприяє 

підвищенню його надійності та продовженню нормативного терміну служби.  

     Компактні розміри і відносно невисока вартість СДСК роблять його економічно 

ефективним засобом компенсації реактивної потужності.  СДСК має моноблочну конструкцію 

(рис. 2), він легко піддається транспортуванню та розміщенню на території розподільчої 

підстанції.  До того ж СДСК відрізняється високою стійкістю до короткочасних коротких 

замикань і здатний витримувати дворазові перевантаження при зниженні напруги в мережі.  

 Перший прототип СДСК з номінальною потужністю +8 МВА був випробуваний в мережі 

електричної компанії Tennessee Valley Authority (TVA) (США), живильної дугову піч.  Метою 

цих випробувань була не тільки демонстрація нового пристрою, але і перевірка його робочих 

характеристик на практиці. 

Батареї конденсаторів (БК) є найпоширенішим засобом КРП саме в промислових системах 

електропостачання. Нині у мережах вітчизняних споживачів частка низьковольтних (до 1 кВ) 

конденсаторів становить 75-80 % від загального обсягу. Застосовують два способи 

включенняБК: шунтові БК, які підключаються до шин підстанцій паралельно, і 

застосовуються для генерації реактивної потужності у вузлах мережі (поперечна компенсація 

рис. 1, а); БК, які включають в лінії послідовно для зменшення реактивного опору ліній 

(подовжня компенсація рис. 1, б). БК комплектуються з окремих конденсаторів, сполучених 

послідовно і паралельно, в однофазному і трифазному виконання на номінальну напругу 0,22 

- 10,5 кВ. В трифазному виконанні БК можна включати сполученням «зірка» або «трикутник» 

рис.1, в.  

                                                                               

Рисунок 1 - Схеми включення БК: а - поперечна компенсація,б - повздовжня компенсація; в - 

система включення БК з «зірки» на «трикутник» та навпаки 

 

При використанні системи управління для переключення БК з «зірки» на «трикутник» та 

навпаки можливо включення БК на напругу, яка перевищує номінальне значення в 73. 

          Перевагами БК є простота в експлуатації за рахунок відсутності обертових частин, простота 

монтажних робіт, за рахунок малої маси, малі втрати активної потужності. Застосовують БК, 

як регульовані (керовані) так і нерегульовані. У нерегульованих БК число конденсаторів 
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незмінне, а величина реак тивної потужності залежить тільки від квадрата напруги. Сумарна 

потужність нерегульованих БК не повинна перевищувати найменшого реактивного 

навантаження мережі.Але якщо вибрані компенсуючі пристрої постійно підключені до 

мережі, незалежно від режиму реактивних навантажень, то в періоди пониження навантажень 

надмірна реактивна потужність компенсуючих пристроїв, що виробляється, передаватиметься 

від споживача в енергосистему (перекомпенсація).При цьому струмове навантаження в 

мережі зростає, збільшуються втрати потужності, напруга в мережі також збільшується і може 

досягти неприпустимих значень. У керованих БК регулювання відбувається за рахунок зміни 

ступенів БК, тобто збільшення включених секцій БК. При цьому змінюється ємність БК і по-

тужність, що збільшує вироблення реактивної потужності в мережі незалежно від рівня 

напруги. Недоліками керованих БК є:при збільшенні кількості ступенів збільшуються затрати 

на пристрої перемикання та захисту, при підключенні БК чутливі до струмів комутації; 

регулювання ступенів БК негативно впливає на контактну апаратуру. 

Регулювання потужності конденсаторних установок можездійснюватись за наступними 

параметрами: час доби, напруга, струм навантаження, значенням і напрямом реактивної 

потужності. Регулювання за часом доби є найбільш простим видом регулювання. Таке 

регулювання доцільно застосовувати у тих випадках, коли режим реактивного навантаження 

і напруги в мережах підприємства є достатньо стабільним.Регулювання потужності 

конденсаторних установок по напрузі доцільно в тих випадках, коли режим напруги 

визначається в основному тільки режимом реактивних навантажень. В більшості випадків це 

можливо тоді, коли конденсаторні установки підключаються до мережі, що живиться від 

нерегульованого трансформатора. Регулювання по струму навантаження доцільно у тому 

випадку, коли по своєму характеру графіки активних і реактивних навантажень співпадають. 

Регулювання по величині і напряму реактивної потужності слід застосовувати тоді, коли 

характери цих графіків один від одного відрізняються, а видачу реактивної потужності в 

мережу енергосистеми необхідно обмежити. Для забезпечення регулювання споживання 

реактивної потужності використовуються регулятори реактивної потужності (РРП). 

             При застосування РРП число секцій регульованої конденсаторної батареї повинне 

вибиратися залежно від характеру графіка споживання реактивної потужності. У багатьох 

випадках виявляється достатнім обмежитися трьома-чотирма секціями. При значній 

нерівномірності графіка електричних навантажень за період доби число секцій може бути 

збільшене до п'яти-шести. Подальше збільшення числа секцій не рекомендується, оскільки це 

ускладнює і здорожує установку [2]. Більш ефективним способом управління РРП є 

використання однієї із секцій менше в два рази. Коли відбувається збільшення споживання 

реактивної потужності, але менше, ніж на значення однієї секції, система керування підключає 

секцію у два рази менше і таким чином система керування збільшує свій діапазон 

регулювання. 

До недоліків регуляторів реактивної потужності можна віднести: при застосуванні 

регулювання за часом доби у системі електропостачання характер навантаження має бути 

незмінним; значні затрати на комутуючу апаратуру; виникнення імпульсів напруги в моменти 

комутації; неможливість плавно змінювати споживання реактивної потужності системою 

управління. 

Статичні тиристорні компенсатори реактивної потужності (СТК) широко 

використовуються для вирішення різних проблем передачі і розподілу електричної енергії, 

пов'язаних з великими і швидкими коливаннями реактивної потужності та зменшення вищих 

гармонік в електричній мережі. Розробка статичних джерел реактивної потужності може 

вестися лише на базі пристроїв, здатних здійснювати обмін енергією з мережею. Тому реактор 
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(L) і конденсаторна батарея (C) повинні бути основним устаткуванням статичного джерела 

реактивної потужності. Статичні тиристорні компенсатори мають можливість в 

безперервному режимі і практично миттєво, відповідно до запитів мережі, вводити ємнісну 

або індуктивну складову, регулюючи напругу в лінії та підтримуючи необхідний рівень 

генерації реактивної потужності.Існує два основні типи статичних тиристорних компенсато-

рів: реактор з тиристорним керуванням, схема підключення показана на рис. 2 

(ThyristorControlle- dReactor (TCR)), та конденсатори, які комутуються за допомогою 

тиристорів, рис. 3 (Thyristor Switch- edCapacitor (TSC)).  

 

 
 

Рисунок2 - Реактор з тиристорним керуванням 

 

 
 

Рисунок3 - Конденсаторз тиристорним перемиканням 

 

Схема TCR найчастіше використовувана. Основним елементом управління є реактор (Li), 

який комутується за рахунок тиристорів, що вводяться в роботу повністю або частково для 

зниження ємнісної частини реактивної потужності, а також фільтрами, налаштованими на 3, 

5, 7 ... гармоніки. Необхідність повного зниження рівнів гармонік практично відсутня, тому 

досить знизити їх до межі, встановленої ГОСТ 13109-97. TCR може працювати як в режимі 

генерації, так і в режимі споживання реактивної потужності. При цьому можливии плавний 

перехід від одного режиму до іншого. Особливість даної схеми в тому, що напруга на реакторі 

рівна напрузі мережі і не залежить від режиму роботи джерел реактивної потужності і від 

способу регулювання потужності реактора. Завдяки цьому виявляється можливим знижувати 

встановлену потужність устаткування в порівнянні з іншими типами джерел реактивної 

потужності та вмикати в мережу без проміжного трансформатора. 

Статичному тиристорному компенсатору реактивної потужності, виконаному по схемі 

TCR, притаманні деякі недоліки: при зниженні напруги мережі потужність установки буде 

падати, а від джерела потужності потрібно збільшення реактивної потужності для того, щоб 

стабілізувати напругу. 

Схема TSC використовується рідше. У цій схемі реактор (індуктивність) включений 

постійно, а регулювання реактивної потужності відбувається за рахунок комутації ступенів 

конденсаторів. Змінюючи струм, який протікає через конденсатор, можна змінювати і 

потужність, яка генерується ним. Зміна струму відбувається за рахунок зміни кута провідно-

сті При цьому з'являється можливість за рахунок використання вихідних трансформаторів в 
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активних фільтрах об'єднати їх ланцюги постійної напруги загальним конденсатором фільтру 

. Якщо на таку структуру покласти ще і функцію регулювання величини реактивної 

потужності і її знаку, то можна підтримувати синусоїдальну напругу стабільної величини при 

коливаннях напруги в мережі, викликаних, перш за все, коливаннями навантаження [7]. При 

установці силових фільтрів частково або повністю вирішується завдання компенсації 

реактивної потужності, оскільки конденсатори, що входять до складу фільтрів, є джерелами 

реактивної потужності. 

Основними перевагами TSC є діапазон регулювання реактивної потужності або здатність 

TSC плавно змінювати величину потужності від мінімального до максимального, швидка дія 

або час, протягом якого TSC здатний змінювати величину потужності від одного значення до 

іншого. 

Недоліками TSC є: розширення діапазону регулювання призводить до збільшення 

гармонійного складу струму, збільшення одиничної потужності джерела реактивної 

потужності, що може призвести до виникнення резонансних явищ; збільшення гармонійного 

складу струму призводить до встановлення додаткових фільтрів, які супроводжуються 

додатковими матеріальними затратами і зростанням втрат активної потужності в джерелах 

реактивної потужності. 

Крім СТК TCR існуютьсистеми,засновані на компенсації спотворень напруги і струмів в 

мережі, тобто активна фільтрація, заснована на введенні в мережу послідовно джерела 

напруги з керованим спотворенням або паралельно джерела струму з керуванням 

спотворенням.Причому спотворення, що вводиться, знаходиться упротифазі з наявними 

спотвореннями і компенсують їх у результуючій кривій напруги або струму. Способом 

поліпшення якості електропостачання і усунення зворотнього впливу нелінійного споживача 

на живлячу мережу є сумісне використання активного фільтру напруги і струму. Можливі два 

варіанти їх об'єднання: паралельно-послідовне і послідовно-паралельне включення [7]. При 

установці силових фільтрів частково або повністю вирішується завдання компенсації 

реактивної потужності, оскільки конденсатори, що входять до складу фільтрів, є джерелами 

реактивної потужності. Також існують системи, які крім компенсації направлені на 

покращення якості електричної енергії.  

Установки компенсації реактивної потужності на базі транзисторних перетворювачів, рис. 

4, до свого складу включають КБ (СI), реактори (LI), транзисторний перетворювач (VТ1, VT1-

VT4) та фільтри вищих гармонік (ФВГ). Зміна струму коливального контуру здіиснюється 

широтно-імпульсною модуляцією імпульсів управління транзистором, що у свою чергу 

викликає пульсації струму, для зниження яких застосовується пасивні LС-фільтри. 

Перевагами систем з транзисторним перетворювачем є те, що транзистори, на відміну від 

тиристорів, є повністю керованими елементами, мають більшу швидкодію та менші втрати 

потужності. 

 
 

Рисунок 4 - Система з транзисторним перетворювачем 
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Недоліками системи компенсації на базі транзисторних перетворювачів є: можливість 

виникнення резонансу струму чи напруги в LС - контурі; значні імпульси напруги на 

транзисторному перетворювачі, суттєвий вплив на форму струму та напруги мережі. 

Останніми роками у зв'язку із значним прогресом у створенні швидкодіючих силових 

напівпровідникових приладів з’явилася тенденція до створення досконаліших структур 

перетворювачів змінного струму. Зокрема, для керування рівнем реактивної 

потужностінайбільш поширеною в даний час технологією перетворення змінного струму є 

системи з подвійним перетворенням енергії (ППЕ), що містять в своїй структурі ланку постій-

ного струму [5].В загальному випадку, джерело постійного струму, містить ємність значної 

величини, призначену для згладжування пульсацій і накопичення необхідної енергії для 

живлення інвертора. Величина ємності визначається, виходячи із забезпечення необхідних 

динамічних властивостей інвертора (мінімального відхилення вихідної напруги в перехідних 

режимах) і максимально можливих перевантажувальних здатностей перетворювача. Ланцюг 

постійного струму, що забезпечує накопичення енергії від первинного джерела живлення 

змінного струму, крім реактивних елементів (ємкості, індуктивності), може містити регулятор 

напруги постійного струму РН (знижуючий або підвищуючий - бустер). Структура 

перетворювача,(рис. 5), що з'явилася останніми роками, містить двонаправлений 

мостовийШІМ-випрямляч (ШІМ- В), зрівнювач напруги (ЗН) і ШІМ - інвертор (ТТТІМ-І). 

 

 
 

Рисунок5 - Система подвійного перетворення енергії з ШІМ - випрямлячем 

 

Функціональним призначенням ШІМ - випрямляча являється забезпечення високого 

значення вхідного коефіцієнта потужності (0,99) в широкому діапазоні зміни навантаження, 

тобто виконання функції коректора коефіцієнта потужності; регулювання напруги постійного 

струму на шинах живлення інвертора; управління вхідною потужністю за рахунок можливості 

обмеження вхідного струму; забезпечення двонаправленої передачі енергії - рекуперації 

енергії, що покращує енергетичні і динамічні властивості перетворювача. 

До недоліків перетворювачів з ШІМ - випрямлячем можна віднести: велику кількість 

силових IGBT-транзисторів і можливість виникнення на закритих транзисторах значних 

імпульсних перенапружень; складну схему управління транзисторами ШІМ - випрямляча. 

 Висновки 

 В сучасній електроенергетиці знайшли широке застосування пристрої компенсації 

реактивної складової потужності. В загальному випадку пристрої будуються на основі 

реактивних елементів реакторів чи конденсаторів. За необхід ністю та значенням 

компенсованої потужності застосовують паралельне чи послідовне з’єднання відповідної 

кількості елементів. В залежності від режиму електричної мережі компенсатори виконуються 

комбінованими та включають як індуктивний, так і ємнісний елементи, що дозволяє балансу-

вати реактивну потужність як під час її дефіциту, так і під час надлишку. Зважаючи на 

нестаціонарний режим роботи мережі, наприклад, при зміні реактивної потужності на 
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проміжку часу, розробляються пристрої з тиристорним регулюванням та автоматизованими 

системами управління. Це дозволяє постійно підтримувати рівень реактивної потужності у 

вузлі мережі в заданому діапазоні. Однак пристрої з тиристорним регулюванням є ге-

нераторами вищих гармонійних, тому потребують застосування силових фільтрів. 

Підвищення регулювальних можливостей та, зниження впливу пристрою компенсації на 

якісні показники електричної енергії досягається подвійним перетворенням енергії. Це 

ускладнює схематичну частину компенсуючого пристрою, але дозволяє знизити вплив на ме-

режу та за рахунок широтно-імпульсного управління покращити якість регулювання, 

особливо у разі наявності споживачів з різко змінним характером навантаження. 
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