7
Регулација на напони и реактивни
моќности во ЕЕС

7.1. Регулација на напони во ЕЕС
Еден од критериумите за оценка на квалитетот во снабдувањето со електрична
енергија е квалитетот на напонот. Секој електричен уред е предвиден да работи со
некоја номинална вредност на напонот. Секое отстапување на напонот од номиналниот
неповолно се одразува врз квалитетот на неговата работа или врз неговиот животен век.
Во случај кога напонот е поголем, кај трансформаторите доаѓа до зголемени загуби на
активна и реактивна моќност во магнетното коло и до зголемено загревање поради тоа.
Слични се ефектите и кај надземните водови и каблите, а работата со повисок напон е
особено неповолна за светилките со вжарено влакно, бидејќи тоа знатно им го скратува
животниот век.
Работата со понизок напон од номиналниот исто така неповолно влијае врз
потрошувачите. Кај светилките со вжарено влакно доаѓа до осетно намалување на
светлосниот флукс што може да предизвика други непожелни последици. Кај
асинхроните мотори се влошуваат условите за впуштање, а освен тоа во нормален
режим на работа се зголемува лизгањето, а со тоа се зголемува загревањето на
намотките и влошува коефициентот на корисно дејство.
На работата на потрошувачите неповолно влијаат на само отстапувањата на
напонот од неговата номинална вредност туку и колебањата на напонот (т.н. фликери).
Мерила за квалитетот на напонот во некоја точка во мрежата се:


средна вредност на напонот Usr;
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средно квадратно отстапување на напонот σ;

Општо прифатен критериум за квалитет на напонот може да се формулира на следниот
начин: Во текот на работата, напонот кај потрошувачот треба да се наоѓа во интервалот
(0,95Un ÷ 1,05Un), а само во 5% од времето на работа се дозволува пречекорување на
дозволените граници.
Оптоварувањето во системот постојано се менува, во согласност со потребите на
потрошувачите и можностите за производство на електрична енергија на изворите. Во
преносната мрежа односот помеѓу максималното и минималното оптоварување се
движи во границите од 1,5÷2 , а во дистрибутивната мрежа е уште поголем. Толкави
големи варијации на оптоварувањето предизвикуваат и големи варијации на напонот,
надвор од дозволените граници. Од тие причини е неопходно да се врши регулација на
напонот во разни точки од мрежата. Регулацијата на напон претставува комплекс од
мерки со кои се настојува да се ограничат отстапувањата на напонот кај потрошувачите
во дозволени граници. Генерално, постојат два начини за регулација на напонот:


регулација на напон со прераспределба на текови на реактивни моќности;



регулација на напон со промена на коефициентот на трансформација кај
трансформаторите;

7.2. Регулација на напон со прераспределба на реактивни моќности

Врската помеѓу напоните и реактивните моќности е прикажана со помош на
еден едноставен преносен систем даден на сл. 7.1.
G

T1

V

T2
Pp+jQp

∼
P + jQ
Сл. 7.1. Потрошувач напојуван од еден генератор

Ако со Rekv и Xekv се означат еквивалентната активна и реактивна отпорност на
дадениот систем (прикажан со упростена еквивалентна шема на сл. 7.2), т.е.
Rekv = RT 1 + RV + RT 2

( RG ≈ 0)

;

X ekv = X G + X T 1 + X V + X T 2

тогаш приближната вредност на загубата на напон (со занемарување на попречната
компонента на падот на напон) ќе биде:
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∆U ≈

Pp ⋅ Rekv + Q p ⋅ X ekv

(7.1)

Un

Rekv

Xekv

P+jQ

E0

Sp=Pp+jQp

Сл. 7.2. Еднофазна еквивалентна шема
Кај високонапонските преносни системи обично важи Xekv >> Rekv , поради што
компонентата Qp·Xekv/Un од (7.1), која се должи на течењето на реактивна моќност, е
многу поголема од компонентата Pp·Rekv/Un . Практично може да се каже дека загубата
на напон во високонапонските мрежи е последица на течењето на реактивни моќности
па со промена на пренесуваната реактивна моќност може да се влијае врз напонот на
потрошувачите т.е да се регулира напонот. Прераспределба на тековите на реактивни
моќности може да се оствари главно на два начини:


со промена и прераспределба на произведената реактивна моќност на
изворите на електрична енергија;



со инјектирање на реактивна моќност во одделни (потрошувачки) јазли во
системот.

7.2.1. Регулација на напон со прераспределба на произведени
реактивни моќности
Ако повторно се разгледа еквивалентната шема од сл. 7.2 и изразот (7.1), со
оглед на фактот дека

Xekv >> Rekv , електромоторната сила на генераторот Е0

ќе

изнесува:
E0 = U p + ∆U ≈ U p +
односно

Pp ⋅ Rekv + Q p ⋅ X ekv

U p = E0 −

Un

≈Up +

Q p ⋅ X ekv
Un

Q p ⋅ X ekv
Un

(7.2)

(7.3)

Последната релација ја дава таканаречена U–Q карактеристика која претставува
зависност меѓу напонот на потрошувачот и реактивната моќност што ја произведува
генераторот. Таа зависност е приближно линеарна (сл. 7.3):

4

7. Регулација на напони и реактивни моќности во ЕЕС

U
Е’0
E0

B
A’

U’p

A

b

Up
a

Q’p

Qp

Q

Сл. 7.3. U – Q карактеристика на потрошувач
Во работната точка „А“ генераторот произведува реактивна моќност Qp и
напонот на потрошувачот изнесува Up . Промена на напонот кај потрошувачот може да
се реализира на два начини: 1. Со поместување на работната точка на постоечката U–Q
карактеристика; 2. Со промена на U–Q карактеристиката.
Првиот начин се реализира со промена на пренесуваната реактивна моќност, на
пример, поради инјектирање на реактивна моќност кај потрошувачот со приклучување
на кондензаторска батерија QКВ. Поради тоа генераторот произведува помала реактивна
моќност Qp’= Qp - QКВ што одговара на нова работна точка А’, со нова вредност на
напонот Up’ > Up . Притоа, се претпоставува дека генераторот работи со константна
возбуда Е0 .
Доколку пак на генераторот, кој оддавал реактивна моќност Qp му ја зголемиме
возбудната струја, т.е индуцираната електромоторна сила Е0 на нова вредност Е0’
тогаш ќе добиеме друга U–Q карактеристиката (крива „b“ прикажана со испрекината
линија на сл. 7.3). Потрошувачот и во овој случај ќе ја зема истата реактивна моќност
од мрежата, но сега со зголемен напон Up+∆Е (работна точка „В“).
Треба да се напомене дека во разгледуваниот пример, покрај другите
упростувања, се занемарени загубите на реактивна моќност во преносот, но тоа не ја
менува физичката слика на појавите.
Во реалните ЕЕС ретко кога потрошувачите се напојуваат само од еден извор.
Обично потрошувачите се приклучени на заедничка мрежа и на тој начин се поврзани
со поголем број на извори. Во таков случај појавите се посложени и добиваат друго
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обележје. Како пример е даден случај на потрошувач напојуван од два извори (сл. 7.4)
со својата заменска еднофазна шема (сл. 7.5):
G1

T1

T2
V1

∼
P1,Q1

G2

V2

∼

P2,Q2
Pp+jQp
Сл. 7.4. Потрошувач напојуван од два генератори
X1ekv

X2ekv
P2,Q2

P1,Q1
E01

E02

Sp= Pp+jQp

Сл. 7.6. Еднофазна еквивалентна шема
Секој генератор произведува моќност P1 + jQ1 и P2 + jQ2 , при што (со занемарување
на загубите)

Pp = P1 + P2 и Q p = Q1 + Q2 . Ако за двата генератори се нацрта U–Q

карактеристиката на ист дијаграм се добива сл. 7.7:
U

Е02
E01

Up
1
2
Q2

Q1

Q

Сл. 7.7. U – Q карактеристика на потрошувач напојуван од два извори
Ако се зголеми возбудната струја на генераторот G2 ќе се зголеми и неговата
електромоторна сила Е02 за износ ∆Е2 т.е.
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E02' = E02 + ∆E2

(7.4)

Зголемувањето на Е02 ќе предизвика појава на дополнителна струја на
која ќе тече од генераторот G2 кон генераторот G1. Согласно

урамнотежување Iur

принципот на суперпозиција, струјата на урамнотежување може да се пресмета според
релацијата:
I ur =

∆E2
∆E2
≈
= − jI ur
( Z 1ekv + Z 2 ekv ) j ( X 1ekv + X 2 ekv )

(7.5)

и име скоро индуктивен карактер. Значи струите на генераторите ќе добијат нови
вредности:
'

I 2 = I 2 + I ur = I 2 − jI ur

(7.6)

'

I 1 = I 1 − I ur = I 1 + jI ur
Согласно на тоа и произведената електрична моќност на G2 ќе изнесува:
'

'

S 2 = 3 ⋅ U 2 ⋅ ( I 2 )∗ = 3 ⋅U 2 ⋅ ( I 2 − jI ur )∗ =

(7.7)

∗

= 3 ⋅U 2 ⋅ I 2 + j 3 ⋅U 2 ⋅ I ur = S 2 + j ∆Qur

т.е. се менуваат реактивните моќности на генераторите:

Q2' = Q2 +∆Qur

,

Q1' = Q1 −∆Qur

(7.8)

Од тука може да се заклучи дека со промена на возбудната струја на едниот
генератор доаѓа до прераспределба на произведената реактивна моќност, но притоа
билансот на моќности во системот останува неизменет:
Q1' + Q2' = Q1 + Q2 = Q p

(7.9)

U

Е’02
Е02
E01
U’p
Up

1
2’
2

Q2

Q’2 Q’1

Q1

Q

Сл. 7.8. Распределба на реактивни моќности и напони со промена
на возбудната струја кај синхроните генератори
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Зголемувањето на возбудата на генераторот G2 на U–Q карактеристиката значи
зголемување на Е02 на вредност Е’02 поместување на карактеристиката „2“ нагоре
(испрекината линија на сл. 7.8). Во новиот режим на работа доаѓа и до зголемување на

напонот кај потрошувачот од вредност Up на нова вредност U’p .
Направените заклучоци од претходниот пример можат да се воопштат и на
произволен систем со повеќе генератори и потрошувачи. Промената на возбудната
струја кај кој било од генераторите ќе предизвика прераспределба на произведените
реактивни моќности во системот. Тоа ќе предизвика и промена на тековите на
реактивни моќности што значи и нова распределба на напоните во системот. Притоа,
зголемувањето на возбудата предизвикува покачување на напоните во системот, додека
намалувањето на возбудата резултира со снижување на напоните.

7.2.2. Регулација на напон со инјектирање на реактивни моќности

Во примерот од сл.7.1 беше заклучено дека со промена на пренесуваните
реактивни моќности може да се влијае врз загубата на напон во преносот т.е. да се
врши регулација на напонот. Менувањето на пренесуваната реактивна моќност може да
се реализира и со инјектирање на реактивна моќност во одредена точка во мрежата,
најчесто во потрошувачкиот јазол. За таа цел може да се користат кондензаторска
батерија или синхрон компензатор (како што е прикажано на сл. 7.9):
G

T1

V

T2
Pp+jQp

∼
P + jQ

=

SK

Сл. 7.9. Регулација на напон со инјектирање на реактивна моќност

Синхрониот компензатор претставува синхрон мотор кој работи во режим на
празен од и овозможува промена на потрошената реактивна моќност во широки
граници. Оваа промена се постигнува со регулација на возбудната струја на синхрониот
компензатор кој во најголем број на случаи работи во режим на надвозбуда. Тоа значи
дека троши капацитивна струја која предњачи пред напонот т.е. произведува некоја
реактивна моќност QSK. Поради тоа, дел од потребите за реактивна моќност на
потрошувачот ќе се задоволат на самото место, а низ преносниот систем ќе тече
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намалена моќност Pp+j(Qp-QSK). Поради тоа ќе дојде и до намалување на загубата на
напон:
∆U ≈

Pp ⋅ Rekv + (Q p − QSK ) ⋅ X ekv

(7.10)

Un

Соодветно на тоа, напонот на потрошувачот ќе порасне на вредност:
U p' = U p +

QSK ⋅ X ekv
Un

(7.11)

Доколку синхрониот компензатор работи во режим на подвозбуда, тогаш тој од
мрежата троши индуктивна струја т.е. троши реактивна моќност. Поради тоа ќе се
зголеми загубата на напон во преносот и намалување на напонот кај потрошувачот
U”p < Up .
∆U ≈

Pp ⋅ Rekv + (Q p + QSK ) ⋅ X ekv

U p" = U p −

(7.12)

Un
QSK ⋅ X ekv
Un

(7.13)

Инјектирањ на реактивна моќност може да се оствари и со помош на кондензаторска
батерија. По своето дејство, тие се еквивалентни на синхрон компензатор кој работи во
режим на надвозбуда т.е можат само да произведуваат реактивна моќност. Затоа
регулацијата на напон со помош на кондензаторска батерија може да се врши само во
насока на зголемување на напонот. Освен тоа, оваа регулација е степенеста, а не
континуирана што е уште еден недостаток на кондензаторските батерии. Но, и покрај
тоа, заради ниската цена и едноставното одржување, кондензаторските батерии широко
се применуваат во среднонапонските и нисконапонските мрежи

за регулација на

напонот, но првенствено за подобрување на техничо-економските карактеристики на
електроенергетските мрежи (подобрување на факторо на моќност cos ϕ).
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7.3. Регулација на напон со промена на коефициентот
на трансформација кај трансформаторите

Во развиените регионални електрични мрежи е невозможно да се постигне
задоволителна регулација на напоните на потрошувачите само со промена на напоните
кај генераторите и прераспределба на тековите на реактивни моќности. Ваквиот начин
претставува само помошно, а не основно средство за регулација на напоните во ЕЕС.
Многу поефикасен начин е промена на преносниот однос на енергетските
трансформатори вклучени во преносната и дистрибутивната мрежа. Високонапонската
намотка кај сите двонамотни трансформатори и среднонапонските намотки кај
тринамотните трансформатори, покрај основниот отцеп имаат и дополнителни
регулациони отцепи на намотката. Со користење на дополнителните отцепи може да се
менува и коефициентот на трансформација на трансформаторот. Регулацијата може да
се врши на два начина:


регулација во безнапонска состојба (кога трансформаторот е исклучен од
мрежата);



регулација под товар (кога трансформаторот е оптоварен).

Промената на коефициентот на трансформација во безнапонска состојба се
користи кај помалите среднонапонски трансформатори. Вообичаено е кај нив
регулацијата да се врши во опсегот ±5% околу номиналниот преносен однос.
Нагодувањето на преносниот однос се врши откако трансформаторот ќе се исклучи од
мрежата. Тој се избира така да отстапувањето на средната вредност на секундарниот
напон од бараната вредност биде минимална. Притоа, промената на преносниот однос
се врши сезонски – еднаш во неколку месеци.
Вистинска регулација на напонот се остварува кај трансформаторите кои имаат
можност за промена на преносниот однос под товар. Такви трансформатори се скоро
сите трансформатори 110/СН kV кои напојуваат среднонапонски дистрибутивни
мрежи. Кај нив можеме во секој момент да избереме таков коефициент на трансформација со кој се постигнува одржување на напонот на секундарна страна на приближно
константна вредност без оглед на оптоварувањето и напонските прилики на примарна
страна. За таа цел, кај ваквите регулациони трансформатори постои вградена
регулациона преклопка (најчесто во ѕвезиштето на трансформаторот) со која може да се
манува преносниот однос под товар. Опсегот на регулација обично изнесува ±15%.
Регулацијата е степенеста, со чекорот на регулација 1÷1,5% и обично се врши
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автоматски врз основа на претходно зададена вредност на секундарниот напон. За да
регулаторот работи стабилно, без преголем број на непотребни манипулации на
регулационата преклопка, тој се подесува да не реагира на мали и брзи варијации на
напонот кои имаат преоден карактер. Поради тоа, подрачјето на неосетливот на
регулаторот се избира доволно голема 1÷1,5%, а временското доцнење на реагирање се
движи од десетина секунди до неколку минути. На тој начин регулационата преклопка
се штити од преголем број на непотребни манипулации кои можат да го скратат
животниот век на нејзиниот контактен систем.

