
ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015 127

УДК 21474

Р.О. БОНДАРЕНКО,, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О. Г. ГРИБ, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна

Аналіз енергетичних процесів в електричних мережах

Електрична енергія як товар використовується у всіх сферах
життєдіяльності людини, володіє сукупністю специфічних властивостей і
безпосередньо бере участь при створенні інших видів продукції, впливаючи на
їх якість. Поняття якості електричної енергії (ЯЕ) відрізняється від поняття
якості інших видів продукції.

Кожен електроприймач призначений для роботи при певних параметрах
електричної енергії: номінальних частоті, напрузі, струмі і т.п., тому для
нормальної його роботи має бути забезпечено необхідну ЯЕ. Таким чином,
якість електричної енергії визначається сукупністю її характеристик, при яких
електроприймачі (ЕП) можуть нормально працювати і виконувати закладені в
них функції.

Контроль якості електричної енергії має на увазі оцінку відповідності
показників встановленим нормам, а подальший аналіз якості електроенергії -
визначення сторони винною в погіршенні цих показників.

Визначення показників якості електричної енергії завдання нетривіальне.
Це тому, що більшість процесів, що протікають в електричних мережах -
швидкоплинні, всі нормовані показники якості електричної енергії не можуть
бути виміряні безпосередньо - їх необхідно розраховувати, а остаточний
висновок можна дати тільки по статистично оброблених результатів. Тому, для
визначення показників якості електричної енергії, необхідно виконати великий
обсяг вимірювань з високою швидкістю і одночасної математичної та
статистичної обробкою вимірянихзначень.

Результати експериментальних досліджень свідчать про повсюдне
невиконанні вимог ДСТУ на якість електроенергії. Це призводить до
перевитрати електроенергії на 10-15 % і значного збитку внаслідок відмов
електрообладнання. У зв'язку з недосконалістю існуючих методів розрахунку
електричних навантажень реальне завантаження трансформаторів на
підприємствах становить 25-30 %, що обумовлює значну перевитрату сталі і
провідникового матеріалу.

Особливу складність являє собою дослідження різкозмінних процесів
зміни напруги мережі і струму (потужності) навантаження. Випадковий
характер зазначених величин вимагає застосування статистичних методів і
використання спеціалізованої апаратури для автоматизації досліджень. Існуючі
методи і засоби визначення параметрів різкозмінних процесів недостатньо
точні і оперативні.

Вимоги до підвищення якості електроенергії обумовлені поширенням
складного електронного устаткування, роботів, обчислювальної техніки,
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верстатів з числовим програмним управлінням, чутливих до змін напруги
живлячих мереж. Впровадження у виробництво потужних прокатних станів,
дугових сталеплавильних печей великої потужності, пресів, зварювальних
машин та іншого різкоперемінного навантаження, істотно погіршує якість
електроенергії.

Організація спільної роботи зазначених електроприймачів можлива при
оперативному контролі показників якості електроенергії і дослідженні їх
впливу на роботу мереж та електро обладнання для вибору найбільш
ефективних заходів з регулювання напруги.

Через недосконалість існуючих методів розрахунку електричних
навантажень силові трансформатори, кабелі та інші струмоведучі елементи
систем електропостачання вибираються зі значним запасом. Підвищення
завантаження трансформаторів всього на 1 % в масштабах країни дозволило б
відмовитися від продукції цілого трансформаторного заводу, а ефект від такого
заходу склав би сотні мільйонів гривень.

Ефективне дослідження випадкових процесів зміни різних фізичних
величин в системі електропостачання можливо із застосуванням методів
моделювання, які почали розвиватися в енергетиці в кінці сорокових років.
Застосування теорії моделювання дозволяє вирішувати завдання дослідження
процесів зміни параметрів режимів в системі електропостачання шляхом
побудови систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем
наукових досліджень та випробування і контролю об'єктів.

Такий підхід при вирішенні одних завдань позволяяет істотно знизити
трудовитрати і час отримання потрібних результатів, а при вирішенні інших
завдань виявляється єдиним. Актуальним в цій області є вирішення проблеми
моделювання в реальному масштабі часу різкозмінних процесів зміни
напруги мережі.
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