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Кіріспе
Базалық сала бола отыра, электрэнергетика кез келген мемлекеттің
экономикалық, әлеуметтік саласында маңызды рөл атқарады. Сондықтан
электрэнергетикалық кешен Қазақстан Республикасы экономикасының басым
секторларының бірі болып саналып, динамикалық теңгерімді жүйе болып
қаралады: энергетика – экономика – табиғат – қоғам жаңа жоғары тиімді
технологиялардың негізінде электрэнергетиканың орнықты дамуында болады.
Қазақстанның Біріккен электрэнергетикалық жүйесі Ресейдің БЭЖ және
Орта Азияның біріктірілген энергетикалық жүйесімен қатар жұмыс атқарады.
Қазахстанның БЭЖ шартты түрде үш аймаққа бөлінген:
1) Солтүстік (Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Солтүстік
Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстары).
2) Оңтүстік (Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан
облыстары).
3) Батыс (Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау облыстары).
Қазақстан Республикасының электрэнергетикасы келесі секторлардан
тұрады:
- электр энергияны өндіру;
- электр энергияны жеткізу;
- электр энергиямен жабдықтау;
- электр энергияны тұтыну;
- электрэнергетика саласындағы басқа тіршілік.
Қазақстанда құрамына 63 электр станциясы кіретін меншік формасы
әртүрлі 40 энергия өткізетін ұйымдар электр энергия өндіреді. Электр
станциялары ұлттық, өндіріс, арналымы өңірлікэлектр станцияларына және
жылумен жабдықтайтын кәсіпорындардың электрстанцияларына бөлінеді.
Ұлттық мәні бар электр станцияларға Қазақстан Республикасы электр
энергиясының көтерме сауда нарқында тұтынушыларға электр энергияның
өндіруін және сатуын қамтамасыз ететін ірі жылу электр станциялары
жатады:
1) Екібастұз ГРЭС-1.
2) Екібастұзстанциясы ГРЭС-2.
3) Еуразиялық Энергетикалық Корпорациясы (Ақсу ГРЭС).
4) ГРЭС «Казахмыс Корпорациясы».
5) Жамбыл ГРЭС.
Және ҚР БЭЖ жүктеме кестесін реттеу және қосымша пайдалану үшін
үлкен қуатты су электрстанциялары:
1) «Казцинк» АҚ Бұқтырма ГЭС.
2) Өскемен ГЭС.
3) Шульба ГЭС.
Өндірістік арналымы бар электр станцияларға өзіндік мұқтажын өтеуге
бағытталған мұнайгаз секторы кәсіпорындарының ГТЭС, ірі өндіріс
кәсіпорындарын және жақын орналасқан елді мекендерді электр және
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жылумен жабдықтау үшін арналған электр және жылу энергияларын қатар
өндіретін ЖЭО жатады.
Өңірлік маңызы бар электр станциялары – бұл өңірлік электржелілік
компаниялар мен энергия беруші ұйымдардың желілері арқылы электр
энергиясын өткізуді, сондай-ақ жақын орналасқан қалаларды жылумен
жабдықтауды жүзеге асыратын аумақтармен интеграцияланған ЖЭО.
Электр энергияны жеткізу. Қазақстан Республикасы электр тораптары
электр энергияны жеткізу және таратуға арналған қосалқы станциялар,
таратушы құрылғылар және кернеуі 10-1150 кВ оларды жалғайтын
электрберіліс желілерінің топтамасы болып табылады.
Қазақстан Республикасының БЭЖ-дегі жүйе құраушы желінің рөлін
ұлттық электр желісі атқарады, ол республика аймақтары мен шектес
мемлекеттердің (Ресей Федерациясы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан
Республикасы) энергия жүйелері арасындағы электр байланысын, сондай-ақ
электр станцияларының электр энергиясын беруді және оны көтерме
тұтынушыларға беруді қамтамасыз етеді. ҰЭТ құрамына кіретін кернеуі 220
кВ және одан жоғары электр станцияларының электр энергиясын беруді
жүзеге асыратын қосалқы станциялар, тарату құрылғылары, өңіраралық және
(немесе) мемлекетаралық электр беру желілері және электр беру желілері
«KEGOC» АҚ электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компанияның
балансында болады. Кернеуі 220 кВ және одан төмен өңірлік желілер
бойынша диспетчерлеуді және басқаруды 21 өңірлік электр желілік компания
жүзеге асырады.
«KEGOC» АҚ филиалдарының теңгерімінде «жүйеаралық электр
желілері» жалпы ұзындығы 25707,248 км (тізбектер бойынша) 0,4-1150 кВ
габариттердегі 363 электр берілісінің әуе желілері бар, оның ішінде: ӘЖ 1150
кВ – 1421,225 км; ӘЖ 500 кВ – 7403,247 км; ӘЖ 330 кВ – 1864,092 км; ӘЖ
220 кВ – 14511,046 км; ӘЖ 110 кВ – 352,841 км; ӘЖ 35 кВ – 44,13 км; ӘЖ 10
кВ – 92,226 км; 6 кВ ӘЖ – 12,851 км; ӘЖ 0,4 кВ-5,59 км. ӘЖ әртүрлі
климаттық аймақтарда орналасқан, әр түрлі жел және тайғақ жағдайлары бар.
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1 дәріс. Электр энергиясын жеткізу және тарату жүйелерінің жалпы
сипаттамасы
Дәрістің мазмұны: негізгі ұғымдар, электр энергиясын өндіргендегі
терминдер мен анықтамалар, электр энергиясын жеткізудің жүйелері мен
сұлбаларының сипаттамасы, электрберіліс желілерінің қиыстырмалық
жасалынуының қағидалары.
Дәрістің мақсаты: электр тораптары мен жүйелерін құру және олардың
жұмыс атқару қағидаларын зерттеу.
1.1 Электр энергияны өндіргендегі негізгі ұғымдар, терминдер және
анықтамалар
Электр энергиясын өндіру, жеткізу және тұтыну процесінің ерекшелігі
оның үздіксіздігі болып табылады. Электр энергиясын өндіру процесі уақыт
бойынша оны тұтыну процесімен сәйкес келеді, сондықтан электр
станциялары, электр желілері және тұтынушылардың электр қабылдағыштары
режимнің ортақтығымен байланысты. Режим ортақтығы энергетикалық
жүйелерді ұйымдастыру қажеттілігін тудырады.
Электр энергетикасы - өндіріс (оның ішінде электр және жылу
энергиясын құрамдастырылған өндіру режимінде өндіру), электр энергиясын
жеткізу, электр энергетикасындағы жедел - диспетчерлік басқару, өндірістік
және өзге де нысандарды пайдалана отырып электр энергиясын жеткізу және
тұтыну процесінде туындайтын экономикалық қатынастар кешенін қамтитын
Қазақстан Республикасы экономикасының саласы. Электр энергетикасы
экономика мен тіршілікті қамтамасыз етудің негізі болып табылады.
Энергетикалық жүйе (энергия жүйесі) осы режимді жалпы басқару
кезінде электр және жылу энергиясын өндіру, қайта құру және тарату
процесінің бір тұтас тұтастығына және үздіксіздігіне байланысты электр
станцияларының, электр беру желілерінің, қосалқы станциялар мен жылу
желілерінің жиынтығы болып табылады. Энергетикалық жүйенің бір бөлігі
электр станциялары мен энергия жүйесінің электр желілерінің жиынтығы
болып табылатын электр жүйесі болып табылады.
Электр желісі - белгілі бір аумақта жұмыс істейтін қосалқы
станциялардан, тарату құрылғыларынан, ток өткізгіштерден, электр
берілісінің ауа және кабельдік желілерінен тұратын электр энергиясын
жеткізуге және таратуға арналған электр қондырғыларының жиынтығы.
Электр қабылдағыш - электр энергиясын энергияның басқа түріне
түрлендіруге арналған аппарат, агрегат, механизм.
Электр энергиясы өндірілетін, түрлендірілетін, бөлінетін және
тұтынылатын электр қондырғылары 1000 және одан жоғары кернеудегі
электр қондырғыларына жұмыс кернеуіне байланысты бөлінеді.
Электр энергиясын қабылдау және тарату үшін қызмет ететін және
құрамалы және жалғағыш шиналар, коммутациялық аппараттар, қорғау
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құрылғылары, автоматика және телемеханика, өлшеу аспаптары мен
қосалқы құрылғылары бар электр қондырғысы таратушы құрылғы болып
табылады. ТҚ ашық (ашық ауада орналасқан) және жабық (ғимаратта)
болып бөлінеді.
Қосалқы станция - бұл электр энергиясын түрлендіру және тарату үшін
қызмет ететін және 1000 В дейін және одан жоғары ТҚ-дан, күштік
трансформаторлардан
немесе
электр
энергиясының
басқа
да
түрлендіргіштерінен және қосалқы құрылымдарынан тұратын электр
қондырғысы.
Қоректену орталығы (ЦП) электр станциясының генераторлық
кернеуінің таратқыш құрылғысы немесе осы ауданның электр желілері
қосылған кернеуді реттеуге арналған құрылғысы бар энергия жүйесінің
төмендететін қосалқы станциясының кернеуінің таратқыш құрылғысы
болып табылады.
Электр энергиясын тарату пункті – бұл 6 - 20 кВ тарату құрылғысы,
оны тарату желісіне беруге және электр энергиясын қоректендіретін
желілер арқылы қабылдауға арналған. Тарату пунктіне жинақтау және қосу
шиналары, коммутациялық аппараттар, қорғау құрылғылары, автоматика,
сондай - ақ өлшеу аспаптары кіреді.

1 - гидроэлектростанция; 2 – жоғарылатқыш трансформаторлық қосалқы станция;
3 – электр жеткізу желісі; 4 – төмендеткіш трансформаторлық қосалқы станция;
5 – тарату қосалқы станциясы (РП); 6 - жергілікті төмендеткіш трансформаторлық
қосалқы станция (ТП);

1.1 сурет - Электр энергиясын жеткізу және тарату
1.1 суретте электр энергиясының қалаға келіп, тұрғын секторға қалай
жететінін көруге болады.
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Жинақталған
трансформаторлық
қосалқы
станция
(КТП)
трансформаторлардан, 6 - 10 кВ тарату құрылғысынан, 0,4 кВ тарату
құрылғысынан, жинақталған түрдегі ток өткізгіштерден тұрады.
Трансформаторлық қосалқы станция электр энергиясы 6 - 20 кВ
кернеуінен 1000 В дейінгі кернеуге түрленетін, басқару құрылғылары мен
қосалқы құрылымдардан тұратын электрқондырғы болып болып табылады.
Электр энергиясын өндіру - бұл электр станцияларындағы энергияның
әртүрлі түрлерін электрлікке түрлендіру процесі. Қазіргі уақытта
генерацияның мынадай түрлері бар: жылу электр энергетикасы, ядролық
энергетика, гидроэнергетика, жел энергетикасы, гелиоэнергетика,
геотермалды энергетика, сутегі энергетикасы, құйма энергетика, толқынды
энергетика.
1.2 Электр
сипаттамасы

энергиясын

жеткізу

жүйесі

мен

сұлбасының

Электр станцияларынан электр тұтынудың ірі аудандарына және ЭЭЖ
тарату тораптарына дейінгі электр энергиясын жеткізу жүйесінің негізін
әртүрлі электрберіліс тораптары немесе жүйе ішіндегі және жүйеаралық
маңызы бар (жүйе құраушы желілер) бөлек электрберілістер және кернеуі
220кВ және одан жоғары қоректендіретін желілер электрэнергияны жеткізу
жүйесінің негізін құрайды. Электр станцияларды және ірі қосалқы
станцияларды (тұтыну аудандарын) біріктіретін жүйе ішіндегі және ұзақ ЭБЖ
қосқандағы жүйеаралық магистральдық электрберіліс желілері жүйе құраушы
торапты құрайды. Мұндай желінің мақсаты - ЭЭЖ қалыптастыру және бір
мезгілде электр энергиясын жеткізу, тасымалдау функцияларын орындау.
Жүйе құраушы торап энергия жүйелерінің негізгі торабы болып
табылады, жеке тұтынушыларға үлкен қуат ағындарын жеткізуге арналған
және негізінде айнымалы токтағы негізгі магистралды электржеткізу
желілерімен жасалынады. Электр берілісінің жүйеаралық желілері әдетте
қосылатын жүйелердің жүйе ішіндегі желілерінің кернеуіне қарағанда
жоғары кернеуге салынады және соңдарында трансформаторлық қосалқы
станцияларды қосады. Электрэнергияны айнымалы токпен жеткізетін
жүйеаралық берілістер көбінесе 500 және 750 кВ кернеуге жасалынады. 500
кВ кернеу 110-220-500-1150 кВ тораптарының номиналды кернеу шкаласы
бар энергия жүйелерінде пайдаланылады және 750 кВ кернеуі 150-330-750 кВ
шкаласы бар біріккен энергия жүйелерінде болуы мүмкін, онда келесі саты
ретінде 1800 кВ кернеуі болуы мүмкін.
Бұл кернеулердің тораптары ірі электр станцияларының қуатын жеткізу,
жүйеаралық байланыстарды құру және 550/220, 500/110, 330/110 (150) кВ
жүктеме түйіндерін қоректендіру үшін қызмет етеді, ал кейбір ЭЭЖ - 220 кВ
желілері жүйе ішіндегі байланыстар үшін пайдаланылады: ірі электр
станцияларының қуатын беріп байланысын жасап, электр энергиясын тарату
жүйелерінің 330/110 (150), 220/110 электрмен жабдықтау орталықтарын
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қоректендіру және біріктіру үшін. 500 кВ дамыған торабы бар қуатты
шоғырланған ЭЭЖ 220 кВ торабы әдетте тарату функцияларын орындайды.
Генераторлар тобының қуаттарымен тең немесе энергия жүйелерінің
белгіленген қуатымен өлшенетін ағындарды беретін электр беру желілері
күшті байланыстарға жатады. Біріктірілген энергия жүйелерінің ең аз
орнатылған қуатының 10-15% аспайтын өткізу қабілеті кезінде олардың
арасындағы байланыс әлсіз деп сипатталады.
Ағынның ауыспалы бағыты бар электр беру желісі реверсивті
(маневрлік) деп аталады. Оның рөлі негізінен көршілес салыстырмалы қуатты
жүйелер арасындағы өзара көмек болып табылады.
ЭБЖ номиналды кернеуі берілетін қуатқа, тізбектер санына және электр
энергиясы берілетін қашықтыққа (алысқа) байланысты. Номиналды кернеуді
таңдау ЭЭ беру жүйелерін жобалау кезеңінде орындалады, берілетін қуат пен
желінің ұзындығы көп болған сайын, техникалық және экономикалық
себептер бойынша электр берілісінің номиналды кернеуі жоғары болуы тиіс.
Жүйеаралық байланыс дамуының бірінші кезеңдерінде қашықтағы
электр станцияларынан қуатты жеткізу кернеуі (330) 500 1150 кВ
тармақталмаған электр беріліс түрінде жасалынады (1.2 сурет). Қуатты КЭС
немесе ГЭС блоктық сұлбасы бар. Әрбір трансформаторға 500-150 кВ
шиналарға энергия беретін бірден үшке дейін генератор қосылады. Бұдан әрі
энергия ұзын желі бойынша, төмендететін қосалқы станция арқылы
қабылдағыш жүйеге беріледі, бұл жүйенің жүктеме бөлігі меншікті өндіретін
станциялармен қамтамасыз етіледі (1.2 сурет).

1.2 сурет – Электрэнергияны жеткізудің тармақталмаған сұлбасы
Егер станцияда бірнеше блоктар мен байланыстырушы желі көп тізбекті
болса, онда электр берілісі блоктық немесе байланысқан сұлбалар негізінде
орындалуы мүмкін. Блоктық сұлбада (1.3 сурет) қуатты алыстан беру бірбірімен 110-220 кВ байланыстары қосылған қабылдау жүйесі шиналарының
(қосалқы станциялардың) жалпы тобына жеке көлденең байланысты емес
электр берілістері (блоктары) бойынша жүзеге асырылады.
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1.3 сурет –Электрэнергияны жеткізудің блоктық сұлбасы
Бұл байланыстар мен қабылдау жүйесінің станциялары қандай да бір
блок істен шыққан жағдайда қуат қажеттілігін қанағаттандыруы тиіс. Тізбекті
(блокты) ажыратқан кезде апат станцияның бірінде оқшауланады, алайда
қабылдау жүйесі таратушы станцияның тиісті қуатынан толық айырылады
(1.4 сурет). Электрмен жабдықтаудың үлкен сенімділігін қамтамасыз ететін
байланысты сұлбада көп тізбекті алыс ЭБЖ өз трассасының бойында бірнеше
жалғаулар болады – ауыстырып-қосқыш пункттер (ПП) - ұзын желіні қысқа
айландарға бөлетін жеке тізбектер арасында (250 - 350 км).

1.4 сурет – Электрэнергияны жеткізудің байланысқан сұлбасы
1.3 Электрді
принциптері

жеткізу

желілерін

қиыстырмалық

орындау

Электрберіліс желілері - ЭЭ жеткізу және тарату жүйесінің негізгі
элементі. Қиыстырмалық орындалуы бойынша ауа және кабель желілері,
тартылымдар мен ток өткізгіштер айырылады. ЭБЖ түрін таңдау желінің
тағайындалуымен, орналасу орнымен, номиналды кернеумен, берілетін
қуатпен, электрберіліс қашықтығымен, алып отырған аумақтың ауданы мен
құнымен, климаттық жағдайлармен, электр қауіпсіздігі, техникалық эстетика
және экономикалық мақсаттылық талаптарымен анықталады.
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Электр берілісінің ауа желілері – (АЖ, АЖЭБ) - электр энергиясын
өткізгіш бойынша қашықтыққа беруге арналған қиыстырмалар. АЖ негізгі
конструктивтік элементтері сымдар, тростар, тіректер, оқшаулағыштар және
желілік арматура болып табылады. Сымдар электр энергиясын беру үшін
қызмет етеді. Тіректердің жоғарғы бөлігінде сым үстінен АЖ найзағайдан,
асқын кернеуден қорғау үшін тростар құрастырылады. Тіректер жер немесе су
деңгейінен белгілі бір биіктікте сымдар мен тростарды ұстап тұрады.
Оқшаулағыштар сымдарды тіректен оқшаулайды. Желілік арматураның
көмегімен сымдар оқшаулағыштарға, ал оқшаулағыштар тіректерге бекітіледі.
Құрылымдық орындалу бойынша бір тізбекті және екі тізбекті ЭБЖ
ажыратады. Бір ЭБЖ үш сымы (үш фазалы тізбек) тізбек деп түсініледі.
АЭЖ-нің құрылымдық бөлігі тіректердің типтерімен, аралықтардың
ұзындықтарымен, габариттік өлшемдермен, фазаның конструкциясымен және
оқшаулағыш гирляндаларының типтерімен сипатталады.
Электр берілісінің кабельдік желісі (КЖ) кабельдерді қосуға және
кабельдерді электр аппараттарына немесе тарату құрылғыларының
шиналарына қосуға арналған бір немесе бірнеше кабельдер мен кабельдік
арматурадан тұрады.
ЖЖ қарағанда кабельдер тек ашық ауада ғана емес, үй - жайлардың
ішінде, жер мен суда төселеді. Сондықтан КЖ ылғалдың әсеріне, су мен
топырақтың химиялық агрессивтілігіне, жер жұмыстарын жүргізу кезінде
механикалық зақымдануларға және нөсер жаңбыр мен су тасқыны кезінде
топырақтың ығысуына ұшырайды. Кабельдің конструкциясы көрсетілген
әсерлерден қорғауды көздеуі тиіс.
Номиналды кернеу шамасы бойынша кабельдер төмен кернеулі
кабельдерге (1 кВ дейін), орташа кернеулі кабельдерге (6...35 кВ), жоғары
кернеулі кабельдерге (110 кВ және одан жоғары) бөлінеді. Ток түрі бойынша
айнымалы және тұрақты ток кабельдері айырылады.
Кабельдер бір талсымды, екі талсымды, үш талсымды, төрт талсымды
және бес талсымды болып жасалынады. Бір талсыммен жоғары кернеу
кабельдері; екі талсыммен - тұрақты ток кабельдері; үш талсыммен - орташа
кернеу кабельдері жасалынады.
Төмен кернеулі кабельдер беске дейін талсым санымен жасалынады.
Ток өткізгіш сымдардың материалы бойынша алюминий және мыс
сымдары бар кабельдер айырылады. Оқшаулағыш материал ретінде май
канифоль құрамы сіңірілген кабельдік қағаз, пластмасса және резеңке
пайдаланылады. Кабельдер қалыпты сіңірілген және өткізбейтін құраммен
сіңірілген. Сіңірілмеген немесе ақпайтын құраммен сіңірілген кабельдерді
биіктіктің көп ауытқуы бар трассада немесе трассаның тік айландары
бойынша төсейді.
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2 дәріс. Электрберіліс желілері элементтерінің сипаттамалары мен
параметрлері
Дәрістің мазмұны: электрберіліс желілерінің алмастыру сұлбалары
және параметрлері; ыдыратылған фазалы ауа ЭБЖ.
Дәрістің мақсаты: АЖ және КЖ П - Т - тәріздес, оңайлатылған орын
ауыстыру сұлбаларын зерттеу, кедергілер мен өткізгіштіктерді анықтау.
2.1 Электрберіліс желілерінің орын ауыстыру сұлбалары және
параметрлері
Электрберіліс желілері фазаларының параметрлері оның ұзындығы
бойынша біркелкі бөлінген, яғни ЭБЖ тең бөлінген параметрлермен тізбекті
білдіреді. Мұндай тізбекті қамтитын сұлбаны дәл есептеу күрделі
есептеулерге әкеледі. Сондықтан, ЭБЖ есептеу кезінде жалпы жағдайда
шоғырланған параметрлері бар оңайлатылған Т - және П-тәрізді орын
ауыстыру сұлбалары қолданылады (2.1 сурет).

а) П - тәрізді орын ауыстыру сұлбасы; б) зарядтық қуаты бар орын ауыстыру
сұлбасы.
2.1 сурет - Ауа және кабель желілерінің орын ауыстыру сұлбалары
ЭБЖ ұзындығы бойынша бірқалыпты таралған параметрлерінің
шоғырлануы туралы долбар АЖ 300-350 км, ал КЖ 50-60 км аспайтын
ұзындықтарында әділ. Іс жүзіндегі есептерде активтік Rл және реактивтік
кедергілер және активтік Gл және реактивтік Gл өткізгіштіліктері бар П –
тәріздес орын ауыстыру сұлбасын жиі қолданады. Олар формулалар бойынша
анықталады:
Rл  r0  l ;
X л  x0  l ;

(2.1)

Gл  g 0  l ;
Bл  b0  l.
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мұнда r0 , x0 - меншікті активтік және реактивтік кедергілер, Ом / км;
g 0 , b0 - меншікті к және реактивтік өткізгіштіктер, Ом/км;
l - желінің ұзындығы, км.
Ауа және кабель желілерінің активтік кедергісі ток өткізетін сымдардың
материалымен және олардың қимасымен анықталады. Сымның немесе
кабельдің әрбір маркасы үшін r0 кедергі мәндері әдетте тұрақты токтың
берілуіне және  200 С. температураға сәйкес келетін кестелер бойынша
қабылданады.
Формула бойынша желінің белсенді погондық кедергісіанықталады:
r0 



F

, Ом

(2.2)

мұнда  - сым материалының меншікті активтік кедергісі, Ом  мм2 / км
2
F - фазалық сымның қимасы, мм .
Индуктивтік кедергі сымдардың және кабель желілерінің айналасында
және ішінде пайда болатын магниттік өріспен байланысты, ол әрбір өткізгіште
өзіндік индукция электр қозғаушы күшін тудырады. Индуктивтік кедергі
өткізгіштердің өзара орналасуына, олардың диаметріне және магнит
өткізгіштігіне және айнымалы токтың жиілігіне тәуелді.
Алюминий және болат алюминий сымдары бар ауа желілері үшін 1км
кедергі мынадай формула бойынша есептеледі
x0  0,144 lg

Dср
r

 0,016 ,

(2.3)

мұнда Dорт - фазалар сымдарының арасындағы орташа геометриялық
қашықтық, мм;
r - сым радиусы, мм.
Dcp шамасы желінің номиналды кернеуімен анықталады және келесі
бағдарлы мәндері болады: 0,4 кВ - 0,4 м; 10 кВ-1,5 м; 35 кВ-3,5 м; 110 кВ - 5м;
220 кВ - 8м.
Ауа желілері үшін x0 мәндері Dcp немесе кернеуге және сым маркасына
байланысты анықтамалық кестелерде келтіріледі.
Кабель желілерінің индуктивтік кедергісіне кабельдердің құрылымдық
ерекшеліктері әсер етеді. Сондықтан есептеу кезінде анықтамаларда
келтірілген x0 туралы зауыттық деректерді пайдаланады.
АЖ активтік өткізгіштігі әуе желілері диэлектриктердегі активтік
қуаттың шығындарымен байланысты, оның шамасы байланысты:
оқшаулағыштардағы ақыба токтардан (шағын, елемеуге болады); тәждегі
шығындардан.
Активтік өткізгіштік АЭБЖ бос жүріс режимінде активтік қуаттың
шығындарына алып келеді. Тәжге кететін қуаттың шығындары Ркор  сымдар
айналасындағы ауаның иондалуымен байланысты. Тәж сымның бетіндегі
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электр өрісінің кернеулігі шектелген мәннен асып кеткен жағдайда орын
алады. Нәтижесінде сымның айналасындағы ауа иондалады, бұл бірқатар
жағымсыз салдарларға әкеледі. Тәждің әсерін, әдетте, үлес мәні
статистикалық деректер негізінде анықталатын қосымша белсенді жүктеме
түрінде бағаланады. Тәжді азайтудың ең тиімді құралы - сым диаметрін
арттыру.
Қума активті өткізгіштігінің шамасы мына формула бойынша
есептеледі:
g0 

Pкор
2
U ном

, См / км.

(2.4)

Реактивтік (сыйымдылық) өткізгіштік фазалар арасындағы, фазалар мен
жер арасындағы сыйымдылықтармен байланысты, өйткені кез келген сымдар
жұбын конденсатор ретінде қарастыруға болады.
Қума реактивтік өткізгіштіктің шамасы мына формула бойынша
есептеледі:
7,58 10 6
(2.5)
b0 
, См / км.
lg

Dcp

Rnp

Ауа желілері үшін b0 мәні Dcp немесе желінің кернеуіне және сым
маркасына байланысты анықтамаларда беріледі.
Электр желілерін есептеу кезінде реактивтік өткізгіштіктің әрекеті ,
әдетте, желімен өндірілетін Qс зарядтық қуаты түрінде ескерілуі тиіс (2.2, б
сурет).
QC  U 2  b0  l.
(2.6)
шамасы әртүрлі кернеудегі ауа немесе кабель желілері үшін
шамамен бірдей, бірақ оларға сәйкес зарядтық қуаттары айтарлықтай
ерекшеленеді. Сондықтан зарядтау қуаты кернеуі 110 кВ және одан жоғары
ауа желілері бар және кемінде 20 кВ кабель желілері бар желілер режимдерін
есептеу кезінде есепке алынады.
b0

2.2 сурет - Жеткізу желілерінің орын ауыстыру сұлбалары
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Әр түрлі кернеудегі АЖ мен КЖ орын алмастыру сұлбасын ұсынуға
болады (2.2 сурет):
- қимасы 120мм2 6 -10 кВ КЖ үшін, тек бойлық активтік кедергісі бар
қарапайым сұлбаны (2.2, а сурет);
- кернеуі 35 кВ төмен АЖ және қимасы 120мм2 және одан көп кернеуі 610 кВ КЖ үшін бойлық активтік және индуктивтік кедергілерімен көлденең
тармақсыз сұлба (2.2, б сурет);
- кернеуі 110-220 кВ АЖ және кернеуі 35-110 кВ КЖ үшін бойлық
активтік және индуктивтік кедергілері және көлденең сыйымдылық
өткізгіштігі немесе зарядтық қуаты бар сұлба (2.2, в немесе г сурет); 2.2, г
суретіндегі сұлба электр тораптарының орныққан режимдерін есептеу кезінде
неғұрлым ыңғайлы;
- кернеуі 220 кВ және одан жоғары КЖ үшін барлық бойлық және
көлденең параметрлерді қамтитын толық сұлба (2.2 сурет);
- кернеуі 330 кВ және одан жоғары АЖ үшін бойлық индуктивтік
кедергілері және көлденең сыйымдылық өткізгіштігі бар сұлба (2.2, д сурет).
2.2 Ыдыратылған фазалары бар ауа ЭБЖ
Егер әрбір фаза екі және одан да көп сыммен жасалған болса, онда
фазаның мұндай конструкциясы ыдыратылған болып есептеледі. Фазаларды
ыдыратудың негізгі мақсаты өткізу қабілетін арттыру және АЖ тәжденуін
қолайлы деңгейге дейін төмендету болып табылады.
Кернеуі 330 кВ және одан жоғары ауа желілерін жобалау тәжірибесінде
тәждің теріс салдарын төмендету үшін әр фаза бірнеше сымдарға бөлінеді, бұл
сымның эквивалентті радиусының артуына сәйкес келеді
n1
(2.7)
rЭ  n r  aср
,
Мұнда r -сымның радиусы, мм; a cp – ыдыратылған фазадағы сымдар
арасындағы орташа геометриялық қашықтық, мм; n - ыдыратылған фазадағы
сымдар саны.
Бұл желінің активтік және реактивтік кедергілеріне әсер етеді
r0ф 

r0
;
n

x0ф  0,144 lg

Dср
rЭ



0,016
.
n

(2.8)

Желінің реактивтік өткізгіштігі диэлектрикадағы электрстатикалық өрістің
әсерінен туындайды, және ауа желісінің 1 км үшін формуламен анықталады
b0 

7,58
 10 6.
Dср
lg
r

(2.9)

3
дәріс.
Трансформаторлар
мен
автотрансформаторлар
элементтерінің сипаттамалары мен параметрлері
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Дәрістің мазмұны: екі орамды
ыдыратылған
трансформаторлар,
үш
автотрансформаторлар.

трансформаторлар, орамдары
орамды
трансформаторлар,

Дәрістің мақсаты: трансформаторлар мен автотрансформаторлардың
Г-тәріздес және жұлдыз орын алмастыру сұлбаларын зерттеу, қысқа
тұйықталу және бос жүріс тәжірибесінен олардың параметрлерін анықтау.
3.1 Екі орамды трансформаторлар
Электр тораптарының сұлбаларында пайдаланылатын екі орамды
трансформатордың графикалық бейнесі 3.1, а суретте көрсетілген.
Біріншіреттік кернеу U1 деп трансформатордың қорек жағынан кернеу
саналады, екіншіреттік U 2
деп S  P  jQ. жүктеме жағынан кернеу
саналады.Соған байланысты трансформатордың орамалары біріншіреттік
және екіншіреттік деп аталады. Трансформатордың белгісіндегі нұсқама тіл
трансформатордың РПН құрылғысы (жүктеме барда кернеуді реттеу
құрылғысы) бар екенін көрсетеді.
Электр тораптарын есептеу кезінде екі орамды трансформаторды Гтәрізді орын ауыстыру сұлбасымен (3.1, б сурет) көрсетеді. Сұлбаның бойлық
параметрлері трансформатор орамдарының активтік RT және Х T реактивтік
кедергісі болып табылады. Сұлбаның көлденең параметрлері болатын
трансформатордың бос жүріс тогының активтік және реактивтік
құрауышыларын анықтайтын активтік және реактивтік өткізгіштіктер.
Трансформатор әр түрлі кернеулі тораптарды байланыстырғасын,
барлығының параметрлері бір кернеуге келтіріледі. Арнайы ескертусіз
трансформатордың барлық параметрлері біріншіреттік орамның кернеуіне
келтірілген деп есептейді. Электр тораптарының қосалқы станцияларында
біріншіреттік орам, әдетте, жоғары кернеудің орамы, ал екіншіреттік – төменгі
кернеудің орама болып табылады
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3.1 сурет – Екіорамды трансформатордың графикалық суреті (а) және орын
ауыстыру сұлбасы (б, в)
3.1, б суретіндегі сұлбадан басқа жеңілдетілген орын ауыстыру сұлбасы (3.1
сурет, в) пайдаланылады, мұнда көлденең тармақ қуатты алу немесе шығын
түрінде көрсетіледі S х  Pх  jQх . Шығындар трансформатордың жүктеме
және бос жүріс режимдерінде бар екенін активтік және реактивтік
шығындардағы "х" индексі білдіреді.
Анықтамалық әдебиетте екі орамды трансформаторлардың келесі
каталогтық (паспорттық) деректері келтіріледі:
SТном – трансформатордың номиналды қуаты, кВ А;
U вн , U нн – трансформатордың жоғары және төменгі кернеу орамаларының
номиналды кернеуі, кВ;
Рх – трансформатордың бос жүріс кезіндегі активтік қуаттың
шығындары, кВт;
I х – бос жүріс тогы,%;
uк – қысқа тұйықтау кернеуі,%;
Рк – трансформатордың қысқа тұйықталуы кезіндегі активтік қуаттың
шығындары, кВт.
Соңғы төрт параметр бос жүріс тәжірибесінен (3.1, а сурет) және қысқа
тұйықталу тәжірибесінен (3.1, б сурет) анықталады. Бұл тәжірибе сұлбалары
оңайлату мақсатында бірфазалы трансформатор үшін көрсетілген.
Бос жүріс тәжірибесінде трансформатордың біріншіреттік орамына
номиналды кернеу беріледі, ал екіншіреттік орамды ажыратады (бос жүріс).
Амперметрмен А бос жүріс тогы , ал ваттметрмен W – бос жүріс кезіндегі
активтік қуаттың шығыны Рх өлшенеді. Бос жүріс тогы трансформатордың
номиналды тогынан пайызбен көрсетіледі I ВН :
I х %  100I х / I вн  100I x 3U вн / SТном .

(3.1)

3.1 сурет - Бос жүріс (а) және қысқа тұйықталу (б)
Қысқа тұйықталу тәжірибесінде (3.1, б сурет) трансформатордың
екіншіреттік орамы қысқа тұйықталады, ал біріншіреттікке осы орамнан
номиналды токтың I ВН өтуі үшін uк кернеуі беріледі. Кернеу мен токтың
шамалары тиісінше вольтметрмен және амперметрмен өлшенеді. Ваттметрмен
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активтік қуат шығыны өлшенеді . Қысқа тұйықталу кернеуі номиналды
кернеуден пайызбен көрсетіледі:
uк %  100ик / U вн .

(3.2)
Трансформатордың есептік параметрлері RT , Х T , GT , BT , Qх жоғарыда
келтірілген трансформатордың каталогтық деректері арқылы анықталады.
Трансформатордың номиналдық жүктелуі кезінде орамаларындағы
активтік қуаттың шығындары қысқа тұйықталу тәжірибесінде өлшенген Рк
шамаға тең
Pк  3I вн2 RT  SТном / U вн  RT .
2

(3.3)
Трансформатордың активтік кедергісі, Ом құрайды
RT  PкU вн2 103 / SТном .

(3.4)
Ара қатынасты есепке ала отырып, қысқа тұйықталу кернеуі (3.2)
ик  uк %U вн / 100  3I вн ZT .

(3.5)
Өрнектің оң және сол бөліктерін (3.5) кернеуге көбейтгеннен кейін U вн ,
алады
uк %U вн2 / 100  SТном ZT .

(3.5, а)
Соңғы өрнектен трансформатордың толық кедергісі анықталады
ZT  uк %U вн2 103 / 100SТном .

(3.6)
Соңғы мәнде 10 сандық коэффициентті енгізу U вн кв кернеуді, ал SТном
кВА қуатын ендіру кезінде трансформатордың кедергісін алуға мүмкіндік
береді.
Қуаты 1000 кВА және одан жоғары трансформаторлар үшін RT  Х Т
немесе ZT  Х Т . қатынасы бар. Сондықтан (3.6) өрнегі бойынша трансформатор
орамдарының реактивтік кедергісін анықтауға болады
3

Х T  uк %U вн2 103 / 100SТном .

(3.7)
Трансформатордың активтік өткізгіштіктігі GT , бос жүрісте активтік
қуаттың шығындары арқылы анықталады Рх :
GT  Px 103 / U вн2 .

Трансформатордың реактивтік өткізгіштіктігі
реактивтік қуаттың шығындары арқылы анықталады Qх :

(3.8)
BT , бос

жүрісте

BT  Qx 103 / U вн2 .

(3.9)
Реактивтік қуат шығындарының шамасы есептік параметр болып
табылады және:
Qх  3I x//U вн  3U вн  3I x %I внU вн / 100  I x %SТном / 100.

(3.10)
Трансформатор арқылы қуаттың берілуі оның өзекшесіндегі және
орамаларындағы активтік және реактивтік қуаттың шығындарымен ілеседі.
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Өзекшедегі активтік қуаттың шығындары Рх өзекшенің болатының
магниттелуіне және осы өзекшені құйынды токтармен қыздыруға жұмсалады.
Өзекшедегі реактивтік қуат шығыны Qх онда магнит ағынын құруға
жұмсалады. Өзекшедегі шығындар жүктемеге байланысты емес,
трансформатор қосылған U с желінің кернеуіне тәуелді. Бұл кернеу, әдетте,
алдын ала белгісіз және желінің U с  U ном номиналды кернеуіне шамамен тең
қабылданады , ал трансформатордың өзекшесіндегі шығындар – шамамен бос
жүрістің шығындарына Рх және Qх тең.
Трансформатор орамындағы активтік қуат шығындары орамдарды
қыздыруға шығындалады және трансформаторлар жүктемесіне квадраттық
тәуелділікте болады. Трансформатордың орамдарындағы реактивтік қуаттың
шығындары сейілу ағынымен байланысты және трансформаторлар
жүктемесіне квадраттық тәуелділікте болады.
Трансформатордағы активтік және реактивтік қуаттың қосынды
шығындары, S кВА-ға тең жүктеме кезінде анықталады:
2
PТ  Рх  S 2 RT 103 / U ном
, кВт.

(3.11)

2
QТ  Qх  S 2 X T 103 / U ном
, кВар.

(3.12)
Қуаттың шығындары трансформатордың каталогтық деректері бойынша
оның кедергілерін есептемей табылуы мүмкін. Бұл үшін (3.11) және (3.12)
өрнектерде арақатынас мәндері RT , Х T , Qх қойылады (3.4), (3.7), (3.10).
Трансформатордың және желінің номиналды кернеулерін теңестіргеннен
кейін U вн  U ном аламыз:
2
PТ  Рх  Рк S 2 / SТном
.

(3.13)

QТ  I х %SТном / 100  ик %S / 100SТном .
2

(3.14)

Қосалқы станциялардағы n бірдей трансформаторлар кезінде
трансформаторлардың өзекшелеріндегі жиынтық шығындар n есе артады, ал
орамдардағы шығындар трансформаторлардың эквивалентті кедергісінің n есе
азаюынан n есе азаяды. n бірдей трансформаторлар үшін қуаттың жиынтық
шығыны:
2
PТ   n  Рх  Рк S 2 / nSТном
.

(3.15)

QТ   n  I х %SТном / 100  ик %S / n100SТном .
2

(3.16)

3.2 Ыдыратылған орамдары бар трансформаторлар
Қуаты 25000 кВА және одан жоғары екі орамды трансформаторлар,
әдетте, бір-бірінен оқшауланған екі параллель тармақтардан (жартылай
орамдардан) тұратын төменгі кернеуді ораумен орындалады. Мұндай
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трансформаторлар төменгі кернеудің ыдыратылған орамасы бар
трансформаторлар деп аталады. Жартылай орамдардың әрқайсысының қуаты
жоғары кернеу орамасының қуатынан 50% құрайды, ал олардың номиналды
кернеуі 6,3/6,3 кВ, 10,5/10,5 кВ, 6,3/10,5 кВ болуы мүмкін.
Мұндай трансформаторлардың паспорттық деректері екі орамды
трансформаторлардағыдай.
Орамдары ыдыратылған трансформатордың графикалық кескіндемесі
және орын аустыру сұлбасы 3.2 суретте келтірілген. Ыдыратылған
S1 және S 2 жүктемелері
екіншіреттік
орамға әр түрлі
қосылған.
Трансформатордың жиынтық жүктемесі S  S1  S 2 .
Трансформатордың орын ауыстыру сұлбасының бойлық параметрлері
біріншіреттік орамның кедергілері RTВ және Х TВ және осы орамның кернеуіне
келтірілген ыдыраған екіншіреттік орамның тармақтарындағы кедергілері RТН /
, Х ТН / , RТН // и Х ТН // . Орын ауыстыру сұлбасының көлденең параметрлері
екіншіреттік орамдары ыдырамаған екі орамды трансформатордікіндей және
(3.8), (3.9) және (3.10) өрнектері бойынша анықталады.

3.2 сурет - графикалық сурет (а) және ыдыратылған орамы бар екі
орамды трансформатордың орын ауыстыру сұлбасы (б)
Трансформатордың жалпы RT активтік және Х T реактивтік кедергісі
(5.10) және (5.13) өрнектер бойынша анықталады. Инженерлік
есептеулер үшін жеткілікті дәлдікпен трансформатордың біріншіреттік
орамасының кедергісі тең нөлге RТВ  Х ТВ  0. Сол кезде әрбір
екіншіреттік орамның кедергісі құрайды:
//
Х TН  Х ТН
 2 ХТ ;
/

//
RTН  RТН
 2RХ Т .
/

(3.17)
Екіншіреттік орамы ыдыраған трансформаторларды қолдану қысқа
тұйықталу
тогын
азайтуға
мүмкіндік
береді,
өйткені
мұндай
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трансформатордың әрбір жартылай орамының кедергісі екіншіреттік орамы
ыдырамаған трансформатордікінен екі есе көп.
3.3 Үш орамды трансформаторлар
Үшорамды трансформаторлар үш номиналды кернеу электр тораптарын
байланыстыруға арналған: жоғары U В  35...220кВ, орта U С  20...35кВ және
төменгі U Н  6...10кВ. Үшорамды трансформатордың графикалық бейнесі
және орын ауыстыру сұлбасы 3.3 суретте келтірілген. Орын ауыстыру
сұлбасының көлденең параметрлері екі орамды трансформаторлардікіндей
және (3.8), (3.9) мен (3.10) өрнектері бойынша анықталады

3.3 сурет – Үшорамды трансформатордың графикалық суреті (а) және
орын ауыстыру сұлбасы (б)
Үш орамды трансформатордың бойлық параметрлері үш сәулелі
сұлбамен ұсынылған, оның әрбір сәулесі трансформатордың үш орамының
біреуіне сәйкес келеді.
Үш орамды трансформатордың паспорттық деректерінде екі орамды
трансформатордың мәліметтеріне қосымша номиналды орташа кернеуі U СН
және қысқа тұйықталудың үш тәжірибесінде алынған қысқа тұйықталу
кернеуінің үш мәні uкв с %, uкв  н % и uкс  н %, көрсетіледі. Мысалы, uкс  н %
кернеуі төменгі кернеудің тұйықталған орамында орта кернеу орамы қорекке
қосылғанында, жоғары кернеудің орамы тұйықталмағанда; орамда орташа
кернеуді орау көзіне қосылған өлшенеді; орташа орамдағы кернеу номиналды
токтардың орташа және төменгі кернеулерінің орамдары бойынша ағуына
себепші болады.
Бойлық параметрлер үш сәулелі орын ауыстыру сұлбасының әрбір
тармағы үшін жеке анықталады. Трансформатордың жалпы активтік кедергісі
(3.4) өрнегі бойынша анықталады. Трансформатордың жеке орамдарының
активтік кедергілері өзара тең
RТВ  RТС  RТН  0,5RT .
(3.18)
Үш орамды трансформатор орамдарының реактивтік кедергілерін
анықтау үшін қысқа тұйықталу кернеулерінің каталогтық мәндері
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қолданылады, оларды орамдардың әрбір жұптары үшін былай жазуға болады:
uкв  с %  икв %  икс %;
uкв  н %  икв %  икн %;
uкс  н %  икс %  икн %.

(3.18)
Әрбір орамның қысқа тұйықталу кернеулерінің формальды мәндеріне
қатысты жүйені (3.18) шеше отырып U кi i  в, с, н , алады:
uкв %  0,5(икв  с %  икв  н %  икс  н %);
uкс %  0,5(икв  с %  икс  н %  икв  н %);
uкн %  0,5(икв  н %  икс  н %  икв  н %).

(3.19)
Трансформатор орамдарының реактивті кедергілері (3.7) ұқсас
өрнектермен анықталады:
2
Х TВ  икв %U ВН
/ SТном ;
2
Х ТС  икс %U ВН
/ SТном ;
2
Х ТН  икн %U ВН
/ SТном .

(3.20)
Үшорамды трансформаторда қуат шығындарының өрнектері
екі
орамды трансформатор үшін (3.11) және (3.12) мәндерінен трансформатордың
әрбір орамындағы қуат шығынының қосындысымен айырмашылығы бар:
2
PТ  Рх   Si2 RTi / U ном
.

(3.21)

QТ  Qх   S X Ti / U
2
i

2
ном

.

(3.22)

Бұл шығындар (3.13) және (3.14) өрнектеріне ұқсас
трансформаторлардың каталогтық мәліметтері арқылы жақын арада
көрсетілуі мүмкін:
2
PТ  Рх  0,5Рк  Si2 / SТном
.

(3.23)

QТ  I х %SТном / 100   икi %S / 100SТном .
2
i

(3.24)

3.4 Автотрансформаторлар
Кернеуі 220 кВ және одан жоғары электр тораптарында жүйе құраушы
және аудандық электр тораптарының қуатты қосалқы станцияларында
орнатылатын автотрансформаторлар (АТ) кеңінен қолданылады.
Үш орамды трансформаторлар сияқты АТ – ның үш орамдары баржоғары, орта және төменгі кернеу. Бір фазаның сұлбалық белгіленуі және
принциптік электр сұлбасы 3.4 суретте келтірілген. АТ орын ауыстыру
сұлбасы үшорамды трансформатордың орын ауыстыру сұлбасына ұқсас (3.3,
б сурет).
АТ айырмашылық ерекшелігі жоғары және орта кернеу орамдарының
арасындағы электр байланысының болуы болып табылады. Бұл орамдардың
төменгі кернеу орамымен байланысы электрмагниттік. Жоғары кернеу
орамының орташа кернеу орамымен біріктірілген бөлігі 2 жалпы орам деп
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аталады, жоғары кернеу орамының қалған бөлігі – 1 тізбектелген орам (3.4,б
суретін қараңыз).
АТ номиналды қуаты деп АТ жоғары кернеуі орамы арқылы беруге
болатын қуат түсініледі:
S АТном  3I ВН U ВН .

мұнда
кернеуі.

I ВН ,

(3.24)
U ВН – жоғары кернеу орамының номиналды тогы және

3.4 сурет - Автотрансформатордың графикалық өрнегі (а) және бір
фазасының принциптік сұлбасы (б)
Тізбектелген орамның 1 қуаты АТ қағидалы сұлбасына сәйкес (3.4, б
сурет) өрнекпен анықталады:
S1  3I ВН (U ВН  UCН ) 3I ВНU ВН (1  UСН / U ВН )  S АТном (1  1/ kВС ). (3.24)

мұнда
k ВС – АТ жоғары және орта кернеулері орамдарының
арасындағы трансформация коэффициенті.
Осыған ұқсас ортақ орамның қуатын анықтауға болады 2 (3.4, б сурет)
S 2  3 ( I СН  I ВН )U CН  3I ВН ( I СН / I ВН  1)U ВН U СН / U ВН  S АТном (k ВС  1) / k ВС 
 S АТном (1  1 / k ВС ).

(3.25)
(3.25) және (3.26) байқалатыны, АТ тізбектелген S1 және ортақ S 2
орамдарының қуаттары оның S АТном . номиналды қуатынан аз. АТ тізбектелген
S1 және ортақ S 2 орамдарының қуаттары типтік қуат деп аталады Sтип  S1  S2 .
Типтік қуат АТ орамдары мен магнит өткізгішіне жұмсалған активтік
материалдарды, яғни оның құнын анықтайды. Қатынас АТ тиімділік
коэффициенті деп аталады.
  Sтип / S АТном  (1  1/ kВС )  1.
(3.26)
АТ төменгі кернеуінің орамы номиналдыдан аз қуатқа есептеледі. АТ
төменгі кернеуі орамының қуаты номиналды қуат арқылы өрнектеледі
S НН   НН S АТном .
(3.27)
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мұнда  НН – төменгі кернеу орамы қуатының АТ номиналды қуатының
үлесі болады; замануи АТ үшін  НН  0,25;0,4;0,5.
Үшорамды трансформаторда әр орам номиналды қуатқа есептеледі. АТ
әр орам номиналдыдан аз қуатқа есептеледі. Бұл АТ үшорамды
 коэффициентті
трансформатор алдындағы негізгі артықшылығы.
неғұрлым аз, соншама АТ үшорамды трансформаторға қарағанда тиімді.
АТ паспорт деректері үшорамды трансформатордың деректеріне ұқсас.
Мұнда қосымша төменгі кернеу орамының қуаты немесе  НН коэффициентінің
шамасы
көрсетіледі.
АТ
орын
ауыстыру
сұлбасы
үшорамды
трансформатордың орын ауыстыру сұлбасына ұқсас (3.3, б сурет).
Орын ауыстыру сұлбаларының көлденең параметрлері екіорамды
трансформаторлардікіндей өрнектермен (3.8), (3.9) және (3.10) есептеледі.
Бойлық параметрлер орын ауыстырудың үшсәулелі сұлбасының әр тармағы
үшін бөлек анықталады. АТ жоғары және орта кернеу орамдарының активтік
кедергілері өзара тең:
RТВ  RТС  0,5RT .
(3.28)
мұнда RТ – АТ жоғары және орта кернеу орамдарының активтік
кедергісі, (5.10) өрнегімен анықталады.
Төменгі кернеу орамының активтік кедергісі оның қуатымен
анықталады:
RТН  RТВ /  НН .
(3.29)
АТ орамдарының реактивтік кедергілері үшорамды трансформатор үшін
берілген (3.20) өрнектерімен анықталады. АТ қуат шығындары үшорамды
трансформатор үшін берілген (3.21) - (5.34) өрнектермен анықталады.
4 Дәріс. Тұйықталмаған
режимдерін есептеу және талдау

электр

тораптарының

орныққан

Дәрістің мазмұны: режимдерді есептеу мәселесі, негізгі долбарлар,
тұйықталмаған тораптарды есептеу реті.
Дәрістің мақсаттары:басы мен соңының деректері бойынша 110-220
кВ тұйықталмаған электр тораптарының есеп әдістерін зерттеу.
4.1 Режимдерді есептеу мәселесі. Негізгі долбарлар
Режимді есептеу мәселесі режимнің параметрлерін анықтауда болады,
оларға жатады: торап элементтеріндегі токтардың мәні, торап түйіндеріндегі
кернеулердің мәндері, торап элементінің басы мен соңындағы қуаттардың
мәндері; қуат және электрэнергия шығындарының мәндері.
Бұл шамаларды есептеу жабдықты таңдау, электр энергиясының
сапасын қамтамасыз ету, желілердің жұмыс режимдерін оңтайландыру үшін
қажет.
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Режимді
есептеудің
алғашқы
деректері
болады:
электрлік
қосылыстардың сұлбасы және оның параметрлері - оның элементтерінің
кедергілері мен өткізгіштігінің мәндері; жүктемелердің қуаты немесе олардың
қуат графиктері; желінің жеке нүктелеріндегі кернеудің мәндері.
Теориялық тұрғыдан желіні Кирхгоф заңына негізделген ТОЭ-да белгілі
әдістердің көмегімен есептеуге болады. Бірақ, оларды тікелей қолдану екі
себеп бойынша қиынға соғады: нақты желіде элементтердің көп саны;
бастапқы деректер тапсырмасының ерекшелігі.
Бастапқы деректер тапсырмасының ерекшелігі мынада болады: –
жүктемелердің қуаты мен қуат көзінің кернеуі беріледі. Сонымен қатар, ағын
таралу сипатын құрастыру үшін, яғни әр элементтің басы мен соңында
қуаттардың мәндерін табу үшін қуаттың шығындарын есептеу керек. Оларды
есептеу үшін әрбір элементте токты білу қажет. Оның мәндерін жүктеме
шиналарындағы белгілі кернеу бар кезінде есептеу қажет. Ал ол есептің
басында белгісіз. Сондықтан Кирхгоф заңдарын тікелей бір мәнді шешім алу
үшін қолдану мүмкін емес.
Электр тораптарының режимдерін есептеудің негізгі әдісі тізбектеп
жуықтау әдісі – итерациялық әдіс болып табылады. Онда есептеудің басында
түйіндердегі кернеулердің бірінші жуықтауын тапсырады (нөлдік итерация).
Әдетте нөлдік итерация үшін сұлбаның барлық түйіндерінде кернеулер өзара
тең және тораптағы номиналды мәніне тең деген долбарды қабылдайды.
Кернеудің қабылданған мәні және тұтынушылардың тапсырылған қуаты
бойынша режим параметрлерінің мәндерін есептеуге болады, оның ішінде
торап түйіндеріндегі кернеудің мәндерін. Кернеудің бұл мәндері екінші
жуықтау болады (бірінші итерация). Есептеуді келесі жуықтаудың нәтижелері
тапсырылған дәлдікпен бір-бірінен ерекшеленетін болғанға дейін
қайталанады. Көбінесе 1-2 итерация жеткілікті.
4.2 Тұйықталмаған желілерді есептеу тәртібі
110-220 кВ торап режимін есептеу кезінде екі негізгі есептік жағдайды
бөліп көрсетуге болады: желінің соңында берілген кернеу бойынша торапты
есептеу (немесе соңының деректері бойынша есеп) және желінің басында
берілген кернеу бойынша есептеу (басының деректері бойынша есеп).
4.1 суретінде n жүктемелерімен (а) тұйықталмаған тораптың есептік
сұлбасы және орын ауыстыру сұлбасы (б) берілген.
Соңының деректері бойынша есепті қарастырайық. Алғашқы
мәліметтер: желінің соңындағы кернеу U n , жүктемелердің есептік қуаттары
және тораптың параметрлері. Есеп желінің соңғы жағынан жүргізіледі. U n
белгілі кернеуі бойынша n желісінің соңғы айланындағы қуаттың шығындары
анықталады
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Pn2  Qn2
Rn , 
2
Un

.
2
2
Pn  Qn
Qn 
Xn
2

Un
Pn 

(4.1)

А
1
а)
SA

n-1

S1

S

n -1

S

Sn

n -1

A

Z

n -1

1

UA

n

Z

n

n-1

n
U

n

Qв
2

Qв
2

S

Qв
2

1

Qв
2

б)

n -1

S

Qв
2

Qв
2

n

S

4.1 сурет
n айланының басындағы қуатты табады

S n/  Pn  jQn  Pn  Pn  j Qn  Qn  Qз , ,

(4.2)

мұндаQ вn - n айланындағы зарядтық қуат
(n-1) айланының соңындағы қуат (n-1) түйініндегі қуаттың теңгерімі
бойынша анықталады
S``n-1  Pn``-1  jQ ``n-1  Pn`  Pn-1  j(Q `n  Q n-1 ) .
(4.3)
n соңғы айландағы кернеудің құлауы анықталады
P R  Qn Xn
P X  Qn R n
 U n = U n + jU n = n n
+j n n
.
(4.4)
Un
Un
U n белгілі кернеу және n айланындағы кернеудің құлауы бойынша n-1
түйініндегі U n -1 кернеу анықталады
 =U
 + U
 = U + U + jU
U
(4.5)
n -1

n

n

n

n

немесе кернеудің модулі
U n -1 = (U n  U n ) 2  U 2n .

n

(4.6)

 n -1 кернеуін анықтаумен
Тораптың соңғы айланы режимінің есебі U
аяқталады. Мұнда келесі айланды есептеу үшін барлық қажетті деректер
белгілі болады. n-1 айланының есебі n айланыныкіндей жасалады. Осыған
ұқсас барлық қалған айландар үшін есептер жасалады. S A қуатын және U A
кернеуін анықтау есептің соңы болады.
Қорек нүктесінде U A кернеуі белгілі шама болатын басындағы деректер
бойынша тораптың есептерінде тізбектелген жуықтау әдісі пайдаланылады,
мұнда есептер екі кезеңде жасалынады.
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Барлық түйіндердегі кернеулер тораптың номиналды кернеуіне тең деп
бірінші жуықтау ретінде қабылданады (есептің бірінші кезеңінде). Бұл шартта
тораптағы қуаттардың таралуы табылады.
4.1 суреттегі белгілерге сәйкес есеп келесі ретпен жүргізіледі. Тораптың
соңғы айланындағы қуаттың шығындары анықталады
Pn2  Q 2n
P n =
Rn ,
2
U ном
Pn2  Q 2n
Q n =
(4.7)
Xn .
2
U ном
(4.2) сәйкес осы айланның басындағы S ` қуат анықталады. (n-1)
n

түйініндегі қуаттың теңгерімі бойынша (4.3) сәйкес n-1 айланының соңындағы
қуат анықталады. Осыған ұқсас тораптың барлық қалған айландары үшін есеп
жүргізіледі. Есеп S A анықталғанша жүргізіледі.
Есептің келесі кезеңінде екінші жуықтауда жүктеме түйіндеріндегі
кернеулер анықталады. Есептің алғашқы деректері: U A кернеуі және әр
айланның соңында табылған есептің алдыңғы кезеңіндегі қуаттар. Тораптың
бас айланы үшін
(4.8)
U 1 = U A -  U 1
мұнда U 1 - тораптың бас айланындағы кернеудің құлауы
(4.9)
U 1 = U A - U 1 - jU 1
немесе ашық формада
P `R  Q1` X1 P1`X1  Q1` R 1
.
(4.10)
U 1 = U A - 1 1
UA
UA
1 нүктедегі кернеудің модулі
U 1 = (U A - U1 ) 2  U12 .
(4.11)
Осыған ұқсас тораптың басқа түйінді нүктелеріндегі кернеулер
анықталады.
5 Дәріс. Тұйықталған электр тораптарының орныққан режимдерін
есептеу және талдау
Дәрістің мазмұны: сақиналы тораптардың режимдерін есептеу,
торапты түрлендіру әдісімен күрделі тұйықталған тораптарды есептеу.
Дәрістің мақсаттары: түрлендіру әдісінің көмегімен қарапайым және
күрделі тұйықталған тораптарды есептеу әдістерін зерттеу.
5.1 Сақиналы тораптардың режимдерін есептеу
Ең қарапайым тұйықталған торап сақиналы. Онда бір тұйықталған
контур (5.1, а сурет). Қоректендіруші пункт ретінде электрстанция немесе
28

жүйе қосалқы станциясының шиналары болады. Егер осындай торапты қорек
көзінен кесіп жазса, онда оның түрі екі жақтан қоректенетін желіге ұқсайды,
оның соңындағы кернеулердің шамалары мен фазалары бірдей (5.1, б сурет).
А
1

А

3

А
1

2

а)

2

3

б)

5.1 сурет
Торапты есептеу үшін 5.2 суретте келтірілген сұлбаны алады. Мұнда S 1 , S 2 , S 3
қуаттары - қосалқы станциялардың есептік жүктемелері. Торап
айландарындағы қуат ағындарының бағыты шартты түрде қабылданған.
Айқын бағыт есептің нәтижесінде анықталады.
Z АВ
S А А

S I

1

S II


Z
I

2

Z II
S 1

S III
Z III

S 2

S IV
3
Z

ВS В
IV

S 3

5.2 сурет
Торапты есептеу үшін алғашқы деректер болатын қорек ортасындағы
кернеу, жүктемелер қуаттары, тораптың параметрлері.
Жүктеме түйіндерінде кернеулер белгісіз болғасын есеп тізбектелген
жуықтаулар әдісінің көмегімен жүргізілу керек.
Тұйықталмаған тораптардағыдай желі бойындағы кернеулердің теңдік
шартын қабылдайды. Бұл кернеуді номиналдыға теңейді. Мұндай
долбарларда торап айландарындағы ток анықталады:

I n  Sn .
3U ном
Желінің соңдарындағы теңдік шарты сұлбадағы кернеудің құлауының
нөлге тең екенін білдіреді (14 сурет).
Кирхгофтың екінші заңының негізінде жазылады:
S IV 
S I 
S II 
S III 
ZI +
Z II +
Z III Z IV =0
3U ном
3U ном
3U ном
3U ном
немесе
 + S Z
 - S Z
 I + S II Z
 IV =0.
(5.1)
S I Z
II
III
III
IV
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Желінің 2,3 және 4 айландарындағы қуаттың теңдеуіне кіретін
қуаттарды белгілі S I қуаты және жүктемелердің белгілі қуаттары S 1 , S 2 , S 3
арқылы өрнектейді.
Қуат шығындарын ескермегенде жазады:
S I + S IV = S 1 + S 2 + S 3 ,
одан
(5.2)
S I = S 1 + S 2 + S 3 - S IV .
Кирхгофтың бірінші заңының негізінде:
(5.3)
S II = S I - S 1 ,
(5.4)
S III = S I - S 1 - S 2 .
(5.2–5.4)– ті (5.1) теңдеуіне қойып, түрлендіргеннен кейін алады:
 + Z )- S ( Z + Z
 + Z )- S ( Z
 + Z )- S Z =0.
S I ( Z I + Z II + Z
III
II
III
2
III
3
IV
1
IV
IV
IV
Одан сұлбадағы белгілерді ескеріп:
 
 
 
S = S = S1 Z1-B  S2 Z 2-B  S3 Z3-B .
(3.5)
1
А
 AB
Z
Осыған ұқсас алуға болады:
  S 2 Z
 2-A  S 3 Z
 3-A
S Z
.
(5.6)
S 1V` = S B = 1 1-A
 AB
Z
Жалпы жағдайда сақиналы торапта n жүктемелерде:
n
S m Z mB 


S A  m 1
;
Z AB

(5.7)

n
S m Z mA 

m

1
S B 
.

Z AB
 mA және Z mB - S m кейбір аралық жүктеме қосылған m нүктесінен А
мұнда Z
және В қорек нүктелеріне дейінгі кедергілер.
Тораптың бас айландарынан өтетін қуаттарды анықтағаннан кейін
Кирхгоф заңының көмегімен басқа айландардағы қуаттар анықталады.
Осымен осы желінің режим есебінің бірінші кезеңі аяқталады. Екінші кезеңде
тораптың түйінді нүктелеріндегі қуат пен кернеудің шығындары анықталады.
Есептің бірінші кезеңінің нәтижесінде 5.3, а суретінде көрсетілгендей,
қуаттардың таралуы табылды дейік.

30

А S I

S II

1

S III

2

S 1

а)
А S I

S 2
S III

1

2
S 1

В

S 3

S II

б)

3

S IV

2

S II

S IV

В

3

S III

S 3

5.3 сурет
2 нүктеге қуат екі жақтан келеді. Бұл нүктені ағын бөліну нүктесі дейді
және суретте боялған үшбұрышпен белгіленеді.
Түйінді нүктелерде кернеулерді есептеу үшін сұлбаны (5.3, а сурет)
ағын бөліну нүктесімен (рисунок 5.3, б) шартты түрде кеседі.
Екі тәуелсіз бөліктен тұратын сұлба алынады, олардың әр қайсысы
жалпы қорек көзінің шиналарындағы берілген жүктемелері мен кернеулері U
А =U В бар тұйықталмаған торапты сипаттайды. Онда сақиналы тораптың одан
арғы есебі тұйықталмаған тораптардың бас деректері бойынша жүргізіледі.
110-220 кВ торатары үшін қуат шығындары ескеріліп, түйінді нүктелеріндегі
кернеулер анықталады. 35 кВ және төмен тораптар үшін кернеулер қуаттың
шығындарын ескермей есептеледі.
Бір қатар жағдайларда есптің бірінші кезеңінен кейін ағын бөлінуінің екі
нүктесі болуы мүмкін: біреуі активтік, екіншісі реактивтік қуатпен (16, а
сурет).
2 нүкте – активтік қуат үшін ағын бөліну нүктесі, ал 3 нүкте –реактивтік
қуат үшін. Мұнда сақиналы торап шартты түрде ағын бөліну нүктелерінде
кесіліп, екі тұйықталмаған желі болады (5.4, б сурет).
IР
А Q
I

РIII
QIII

1

2


S
1

a)
А
б)

Р
IQ
I

II

1

S
1

РIV
QIV

В

3


S
2


S
3

2

3

`
S
2

`
S
3

В

5.4 сурет
Мұнда ағын бөліну нүктелері арасындағы айланда қуат шығындары
анықталады:
PIII2  Q 2III
Р III =
R III ,
2
U ном
31

PIII2  Q 2III
X III .
2
U ном
2 нүктедегі жүктемені қабылдайды:
S `2 =Р `2 + jQ `2 =P II + j(Q II +Q III ),
3 нүктеде:
S `3 =Р `3 + jQ `3 = P II + P III + jQ IV .
Одан әрі есеп екі тұйықталмаған желі үшін жүргізіледі.

Q III =

5.2 Торапты түрлендіру әдісімен күрделі – тұйықталған тораптарды
есептеу
Жобалаудың кейбір жағдайларында және күрделі емес тораптарды
пайдаланғанда бір реттік есептеуді, қолмен есептеудің таратылған әдісімен
өткізудің қажеті болады. Бұл жағдайда, күрделі сұлбаны торапты түрлендіру
әдісімен желіні оңайландырады.
Түрлендіру әдісінің маңызы – тапсырылған күрделі сұлбаны біртіндеп
түрлендіру арқылы екі жақтан қоректенетін желіге келтіру, ал бұл желіде
қуаттардың таралуын белгілі әдіспен табады. Содан кейін, түрлендірген
сұлбаның қандай да болған бөлігінде желілік қуаттарды белгілеп, желілерді
кері түрлендірудің көмегімен, тораптың бастапқы сұлбасындағы қуаттардың
нақтылы тарауларын табады.
Онда егер де бұл желілерге қосылған жүктемелері жоқ
болса,параллельді желілерді, тұйықталған тораптың қандайда болған
бөлігінде баламалауға мүмкіндік бар. Екі параллельді жүйелері бар
тұйықталған тораптың бөлігі үшін (5.5 сурет) төмендегі өрнекті пайдалануға
болады:
 
 э  Z1  Z 2 .
S э = S 1 + S 2 ; Z
Z 1  Z 2
1
Z
S 1

A
U
А

S 2

B
U

S э

В

Z 2

5.5 сурет
Егер де сұлбада аралық жүктемелері болса, онда баламалауға болмайды.
Бұл үшін жүктемелерді тораптың басқа нүктелеріне тасымалдайды. Сонымен
бірге, тасмалдаудың алдындағы және соңындағы тораптың ережесі өзгермей
қалуы керек.
Егер де жүктемені тасымалдауға керек тораптық нүктелер арасында
бірнеше энергия тұтынушылары болса (5.6 сурет), онда ауыспалы
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жүктемелердің шамаларын белгілейтін тәуелділіктердің қорытындыларын
жалпы жағдай үшін істеуге болады.
Торапты екі жақтан қоректенетін желі деп қарап және барлық
түйіндердегі кернеулердің фазасы және шамалары бірдей деп алып, А және В
нүктелерден шығатын қуаттарды белгілейміз:
А

1

S A

S 1

a)
А
б)

2
S 2

S B

S n

2
S 1А

В

n


ВSB

n
S 2

S n

S 1В

5.6 сурет

 
 
 
S = S1 Z1B  S2 Z 2B  ...  Sn Z nB ,
A
Z AB
S Z  S 2 Z 2A  ...  S n Z nA
.
S B = 1 1A
Z

(5.8)
(5.9)

AB

Егерде S 1 жүктемені А және В нүктелерге тасымалдасақ, онда
торапбөлігінің сұлбасының түрі (18, б сурет) болады, ал S A және S B қуаттары
былай белгіленеді:
A 
 
 
B 
S` = S1 Z AB  S2 Z 2B  ...  Sn Z nB  S1 Z BB ,
(5.10)
А
 AB
Z
A 
 
 
B 
S` = S1 Z AA  S2 Z 2A  ...  Sn Z nA  S1 Z BA
(5.11)
B

Z
AB

 AA = Z BB =0.
мұнда Z
Қаралып жатқан бөліктің жүктемелерінің қолдануы, шекарадан асып
жатқан тораптың ережесін өзгертпеуі керек, сондықтан S A = S `А и S B = S `B . (5.8)
және (5.10), (5.9) және (5.11) теңдеулерді теңестіріп, келесі өрнектерді
табамыз:
Z
Z
S 1А = S 1 1B и S 1В = S 1 1A .
Z AB
Z AB
Жалпы жағдайда, сол сияқты қандай да болған аралық жүктеме үшін
қуаттарды төмендегі өрнектермен табуға болады:
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Z 
S An  S n nB 
Z AB 
(5.12)


Z
S Bn  S n nA 
Z AB 
Кейде торапты есептегенде, үшбұрышты сұлбаны баламалы жұлдызша
және кері түрлендіру керек болады (5.7 сурет).
1
 31
Z

S
31
3


S
12
1
Z


S
1


S
3

Z3

 12
 Z
S
2

2
Z

S
23

 23
Z

2

5.7 сурет
Баламалы жұлдызша, сұлбаның сәулелерінің кедергілері былай
белгіленеді:
Z 12  Z 13
Z 12  Z 23
Z 13  Z 23
; Z 2 =
; Z 3 =
.
(5.13)
Z 1 =
Z 12  Z 13  Z 23
Z 12  Z 13  Z 23
Z 12  Z 13  Z 23
Кері түрлендіру:
Z  Z 
Z 12  Z 1  Z 2  1 2 , 
Z 3 
Z  Z 
(5.14)
Z 13  Z 1  Z 3  1 3 , 
Z 2 
Z  Z 
Z 23  Z 2  Z 3  2 3 .
Z 1 
Түрлендірген сұлбаны бастапқы түрге айналдыру кезінде баламалы
жұлдызша сұлбаның сәулелеріндегі қуаттардың таралулары бойынша
үшбұрыштың жақтарындағы қуаттардың таралуын табу керек.
Шартпен, жұлдызша сұлбаның сәулелеріндегі қуаттардың таралуы 5.7 –
суретке сәйкес алынған деп есептелінеді. Үшбұрыштың жақтарындағы
қуаттарды қандайда болған үшбұрыштың жағында және оған көршілес
жұлдызша сұлбаның сәулелеріндегі кернеудің түсу векторларының
теңдеулерінен аламыз.
Үшбұрыштың жақтарындағы қуаттардың бағыттарын таңдап және
номиналды кернеу бойынша бөліктердегі токтарды белгілеп, келесі
өрнектермен табамыз:
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S 12 
S
S
Z12  1 Z 1 - 2 Z 2 ,
н
н
н
U
U
U
бұдан
S Z - S Z 
S 12  1 1 2 2 ; 
Z 12

S Z - S Z 
(5.15)
S 23  2 2 3 3 ;
Z 23

    
S  S3 Z 3 - S1 Z1 
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Z 31
Егерде нәтиже теріс таңбамен шықса, онда үшбұрыштың оң жағында
шартпен алынған қуаттың бағытын теріске аудару керек.

6 Дәріс. Электрэнергетикалық жүйелердің жұмыс режимдері.
Активтік қуаттардың теңгерімі
Дәрістің мазмұны: активтік қуаттардың теңгерімі және оның жиілікті
реттеумен байланысы, электр жүйелерінде жиілікті реттеу.
Дәрістің мақсаттары: активтік қуаттардың теңгерімін бұзу себептері
мен оның зардаптарын зерттеу, қалыпты және апатты жұмыс режимдерінде
электр жүйелеріндегі жиілікті реттеу процесімен танысу.
6.1 Активтік қуаттардың теңгерімі және оның жиілікті реттеумен
байланысы
Энергия жүйесінде кез келген уақытта активтік қуаттардың теңгерімі
сақталады:
∑Рг = ∑Рн + ∑∆Рс
мұнда ∑Рг –электр станциялары генераторларының қосынды қуаты;
∑Рн - энергия жүйесі тұтынушыларының қуаты;
∑Рн - электр тораптарындағы қуаттың қосынды шығындары.
Егер, мысалы, энергия тасушының (бу, су)турбинаға берілуін азайтса,
онда ∑Рг қуаты азаяды және тұтынушылардың сол ∑Рн жүктемесінде
қозғалтқыштарды бұрынғы жылдамдықпен айналдыру мүмкін болмай қалады.
Олар тежеле бастайды және жүктеменің жиілік бойынша P = f (f) (6.1 сурет)
статикалық сипаттамаларына сәйкес аз активтік қуатты тұтына бастайды.
Мұнда бастапқы fн жиілігінен аз f1жиілігінде активтік қуаттардың теңгерімі
болады.
Сонымен, электрстанциялар өндіретін кез келген жиіліктегі қуат
тұтынатын қуатқа тең. Мұнда энергия жүйесіндегі номиналды жиілік
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электрқабылдағыштардың қалыпты қажеттілігін жабуға өндіретін қуаттың
жеткілікті екенін білдіреді. Номиналдымен салыстырғандағы төмен жиілік
өндіретін қуаттың аздығын, алжоғары жиілік электрстанция қуатының
артықтығын көрсетеді.

6.1 сурет
Активтік қуаттардың теңгерімі күрт бұзылғандағы жиіліктің бұзылған
сипатын қарастырайық (5.2 сурет). Жиіліктің күрт төмендеуі өндіретін
қуаттың істен шыққанында және резервтің жоғында немесе жүктелген
жүйеаралық желілердің апатты ағытылғанында және қуат жетіспей тұрғанда
жүйенің синхронсыз бөліктерге бөлінгенінде болады.
Алғашқы сәтте жүйедегі номиналды жиілікке fнбарлық генераторлардың
жүктемесіне Р1г тең тұтынушылардың жүктемесі Р1н сәйкес.

6.2 сурет
Барлық генераторлар толық жүктелген және жүйеде активтік қуаттың
резерві жоқ деп есептейік. Бір себептен t1 уақытында (1 нүкте) Р2г – Р1г тең (3
нүкте) активтік өндірілетін қуаттың жетіспеуі пайда болды. Ол теңгерімнің
бұзылуына алып келеді және тұтынушылардың жүктемесі жиіліктік
статикалық сипаттама бойынша оны төмендеген жиілікте қалпына келтіруге
ұмтылады. Егер станциялардың қуаты жиіліктен тәуелді болмаса, онда
процес 1 – 2 қисығымен кетер еді. Мұнда жүктеменің және тұтынушылардың
баяу өзгеруі жүйенің инерциясымен түсіндіріледі. Тұтынушылардың
жүктемесі Р2н = Р2г жеткенде жаңа төменгі жиілікте f2 теңгерім қалпына келер
еді.
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Бірақ жиіліктің төмендеуі және өндіретін қуат резервінің жоқтығы
барлық жылу станцияларының 3 – 4 қисығы бойынша қуатының азайуына
алып келеді, мұнда электростанциялардың өзіндік мұқтаж механизмдерінің
үлкен статикалық арындарына байланысты 3 – 4 қисығы 1 – 2 қарағанда
тіктеу. Сондықтан тұтынатын және өндіретін қуаттардың айырмашылығы
көбейе береді, бұл жиіліктің 1 – 5 қисығы бойынша одан әрі төмендеуіне алып
келеді. Шектеулі жиілікке жеткенде fк жылу станцияларының қуаты нөлге
дейін төмендейді және жиілік күрт төмендейді (4 – 6 және 5 – 7 қисықтары).
Жиіліктің көшкін процесі пайда болады. Мұнда жұмыс істеп тұрған
қозғалтқыштар мен генераторлар күрт тежеледі. Қозғалтқыштар жоғары
реактивтік қуатты тұтына бастайды, ал генераторлар айналу жылдамдығы
төмендеуі және э.қ.к. азайуына байланысты оны бере алмайды. Торапта
кернеудің күрт төмендеуі болады.
6.2 Электр жүйелерінде жиілікті реттеу
Энергия жүйесінің қалыпты режимінде тұтынушылардың құрамы және
қуаты өзгеруіне байланысты жиіліктің ауытқулары негізінде реттеуге жатады.
Қуаттың осы өзгерістері тәулік ішінде 20 – 50% құрайды.
Жиілікті реттеу үшін электрстанциялардың турбиналарын жылдамдық
реттеуіштерімен жабдықтайды. Турбинаның реттеу қабілеті жылдамдықтың
сипаттамасымен анықталады. 6.3 суретінде жылдамдық реттеуішінің
статикалық сипаттамасы көрсетілген.

6.3 сурет
Реттеу қағидасы жиілік өзгергенде турбинаның қуаты соған сәйкес
бұрынғы жиілікке жету үшін өзгеретінінде жатыр. Мысалы, жиілік f н f1 дейін
төмендегенде жүктеме Ро Р1 дейін автоматты өседі. Жиілік одан әрі
төмендегенде генератордың қуаты Рном номиналдыға тең болғанша өсе береді.
6.2.1 Жиілікті біріншіреттік реттеу
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Бір графикте турбинаның жылдамдық реттеуішінің сипаттамасын Р = f
(f) және тұтынушылардың активтік жүктемесінің жиіліктік статикалық
сипаттамасын Рн = f (f) тұрғызып, жиіліктің реттеу процесін қарастырайық
(6.2 сур. қараңыз).
Номиналды жиілікте fн (О) нүктесінде жүктеменің қуаты
генераторлардың қуатына тең: Рн = Рг. Кейбір себептерден (мысалы,
станциялардың біреуінің жүктемесінің азайуынан) жиілік ∆f1 азайып, f1 тең
болсын. Онда статикалық сипаттама бойынша Рн жүктеменің қуаты ∆Рн
шамасына азаяды, ал мощность генераторлардың қуаты увеличится на ∆Рг
көбейеді және қуаттың жалпы жетіспеуі құрайды
∆Р = ∆Рг + ∆Рн .

6.4 сурет

6.5 сурет

Жиіліктің бұрынғы мәнін сақтауға ұмтылатын генераторлардың және
тұтынушылардың жиілік ауытқығанда қуаттардың өзгеру процесін
біріншіреттік реттеу дейді. Осыдан маңызды іс жүзіндегі қорытынды
шығады: жиілік төмендегенде қуаттардың толық жетіспеуі туралы тек
генераторлар қуатының көбейуі бойынша қорытынды жасауға болмайды.
Тұтынушылар жүктемесінің өзгеруін статикалық сипаттамалар бойынша да
ескеру керек.
Егер жиілік төмендеген сәтте генераторларда қуаттың резерві болмаса,
онда осындай өндіретін қуаттың азайуы ∆Р жиіліктің одан әрі төмендеуіне
алып келеді ∆f2 (6.5 сур.). Станциялардың қуатын толық пайдаланғанда
жиілікті біріншіреттік реттеу тек тұтынушылардың қуатын өзгерту есебінен
жүргізіледі.
6.2.2 Жиілікті екіншіреттік реттеу
Сипаттамалары статикалық турбиналардың жылдамдық реттеуіштерін
жасағанда
жиілікті біріншіреттік реттеу жүйеде номиналды жиілікті
сүйемелдеуді қамтамасыз етпейді. Сондықтан қосымша екіншіреттік реттеуді
қолданады. Онда турбиналардың жылдамдық реттеуіштерінің сипаттамалары
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өздеріне қатарлас ығысады. Екіншіреттік реттеу қолмен немесе автоматты
жасалынуы мүмкін.
Жиілікті біріншіреттік және екіншіреттік реттеудің біріккен процесін
қарастырайық (6.6 сур. қараңыз).

6.6 сурет
Жүйе
генераторларының
жылдамдықты
реттеуштерінің
орталандырылған сипаттамасы Рго және жүктеменің статикалық сипаттамасы
Рно белгілі. О нүктесінде fн жиілігінде активтік қуаттардың теңгерімі
сақталады. Егер жылдамдықтың біріншіреттік реттеуштері болмаса, онда
тұтынушылардың жүктемесі өскенде генераторлардың қуаты Рг өзгермейді
және жиілік f1 дейін төмендейді, ал жүктеме сипаттамасы 1 нүктеге ығысады
да Рн жағдайын алады.
Қосылған жылдамдық реттеуіштерінде генераторлар жүктеменің бір
бөлігін алады, және и пересечение характеристик Рго және Рн
сипаттамаларының қиылысуы 2 нүктеде болады, ал жиілік f2 болады,
мұнда f1 < f2 < fн. Екіншіреттік реттеудің реттеуіштерін қосқанда
генераторлардың сипаттамасы Рго жиілік номиналдыға fн тең болғанша ығыса
береді (3 нүкте, Рго' сипаттамасы). Нәтижесінде жүктеменің барлық өсуін ∆Р
станциялардың генераторлары өзіне қабылдайды.
Жиілікті екіншіреттік реттеуді жасау үшін жүйеде әдетте бір немесе
бірнеше станцияларды бөледі, ал барлық қалғандары тұрақты жүктемені
сүйемелдейді және тек жиіліктің біріншіреттік реттеуінің процесінде
қатысады.
6.2.3 Апаттан кейінгі режимдерде жиілікті реттеу
Жиіліктің едәуір ауытқуымен байланысты апаттан кейінгі режим
негізінде келесі себептермен пайда болуы мүмкін:
а) өндіруші қуаттың бір бөлігі ағытылғанда және барлық энергия
жүйесінде активтік қуаттың жетіспеуі пайда болғанда;
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б) жүйенің бөлігі өндіруші қуаттың жетіспеуінен бөлінгенде
электрберілістің жүктелген жүйаралық желілерінің немесе жүйеқұраушы
желілердің бір қатары апатты ағытылғанда;
в) бірлестік жүйелері біреуінің генераторлар бөлігі ағытылғанда, осыған
байланысты жұмыста қалған генераторлар орнықтылығының бұзылуында
және жүйеаралық немесе жүйеқұраушы желілердің одан кейін ағытылуында.
Егер апаттың нәтижесінде ағытылған генераторлардың қуаты жүйенің
барлық станцияларындағы резервтен артық болса, онда жиілік номиналдыға
дейін қалпына келмейді. Қуаттың едәуір жетіспеуінде жиіліктің төмендеуі
үлкен болуы мүмкін, бұл жиіліктің көшкінін тудыруы мүмкін. Оны
болдырмау үшін автоматты тезәсерлі шаралар қолданылу керек.
Жиілікті қалпына келтіру автоматты жиіліктік жүктемені азайту (АЧР)
жолымен іске асады, мұнда тұтынушылардың бір бөлігі ағытылады. Бұл
тұтынушылардың бір бөлігін әдейі ағыту өндіретін қуаттарды жұмыста
қалдырып, жүктемелердің көбісінің электрмен жабдықтауын сақтайды.
АЧР әсеріндегі жиіліктің өзгеру процесін қарастырайық (6.7 сур.
қараңыз).

6.7 сурет
Мұнда Ргс – жүйенің өндіретін бөлігінің жиіліктік сипаттамасы, ал Рн жүктеменің статикалық сипаттамасы. Энергия жүйесі резервсіз Ргсо
жүктемесімен жұмыс істеді және жиілігі номиналдыға тең болды fн. Бұл
режим «а» нүктесімен сипатталады, мұнда Ргсо = Рн. Апаттың нәтижесінде
өндіретін қуат ∆Рг ағытылып қалды делік. Онда жүйенің өндіретін бөлігінің
сипаттамасы Ргс1 жағдайына ығысады және жиілік жүктеменің статикалық
сипаттамасына сәйкес f1 дейін төмендейді (б нүктесі). Жиілікті номиналдыға
дейін көтеру үшін жүктеменің бір бөлігін АЧР көмегімен ағытып тастау
керек: ∆РАЧР = ∆Рг. Бұл статикалық сипаттаманы өзіне қатарлас Рн1 жағдайына
көшірумен көрсетілген (в нүктесі). Мұндай ағытуда өндіретін қуат
тұтынатыннан артық болады, және жиілік «вг» түзуімен қалпына келеді. г
нүктесінде жаңа өндіруші және тұтынушы қуаттарда номиналды жиілік
орнатылады.
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Егер АЧР ағытылған өндіруші қуаттан аз жүктемені ағытса (д нүктесі),
онда жиілік өседі, бірақ номиналдыға дейін жетпейді (е нүктесі) және f2 тең
болады.
Шамасы 46 Гц және төмен жиілікте пайда болатын жиілік көшкінін
болдырмау үшін АЧР көмегімен жиілікті қалпына келтіру жиіліктің 48 – 48,5
Гц және төменге дейін түскенінде жасалыну керек.
Жиілік төмендегенде артық ағытылулар болмас үшін всю систему АЧР
барлық жүйесін екі категорияға бөледі (АЧР I және АЧР II), олардың
әрқайсысы бірнеше кезектердің түрінде жасалынады. АЧР I кезектердің бір –
бірінен жиілік ұстамаларымен айырмашылығы бар. Жиілік бойынша жоғары
ұстаманы 48,5 Гц жоғары емес, ал төменгіні 46,5 Гц төмен емес қабылдайды.
Көрші кезектер арасындағы дерені шамамен 0,1 Гц қабылдайды. Уақыт
бойынша бірегей ұстама минималды жасалынады (0,1 – 0,15 сек). АЧР II
кезектердің тек уақыт ұстамаларымен айырмашылығы бар. Бастапқы ұстама 5
–10 сек араларында, ал соңғысы 60 – 70 сек таңдалады. Көрші кезектер
арасындағы дере шамасы 3 сек тең қабылданады. Жиілік бойынша АЧР II
үшін бірегей ұстама АЧР I жоғары ұстамасына тең болу керек немесе біршама
жоғары.
Жиілік төмендегенде АЧР I 1 кезегінің тұтынушылары ағытылады.
Егер жиілік одан әрі төмендей берсе, жиілік бойынша ұстамасы аз АЧР I
екінші кезегі іске қосылады және т.б. Мұндай АЧР «өздігінен баптанатын»
жүйесі пайда болған жетпейтін қуатқа тең тұтынушылардың қуатын ағытуды
қамтамасыз етеді.
Егер АЧР I әсерінен кейін жиілік қалпына келмесе, уақыт
ұстамаларымен АЧР II кезектері іске кіріседі және қосымша тұтынушылар
ағытылады. Мұнда АЧР II жиіліктің «қалықтауын» («зависание»)
болдырмайды. АЧР II де тұтынушылар апат дамығанда қуаттың жетіспеуі
баяу көбейгенде ағытылады.
Активтік қуаттың жетіспеуі пайда болғанда және АЧР әсерінен
жиіліктің уақытта өзгергені 6.8 суретінде көрсетілген. О нүктесі қуат
жетіспеуі пайда болған уақыттың бастапқы сәтін сипаттайды. Мұнда 0 – 1
қисығы бойынша жиілік төмендейді. Жиілік өзгеруінің біршама баяулығы
жүйе инерциясымен түсіндіріледі. 1 нүктеде f1 жиілігі АЧР I бірінші кезегінің
ұстамасына жетеді және тұтынушылардың біршама бөлігі ағытылады. Егер
мұнда қуаттың біршама жетіспеуі сақталса, онда жиілік одан әрі төмендейді,
бірақ 1 – 2 баяу қисығы бойымен. 2 нүктеде f2 жиілігінде АЧР I екінші
кезегінен тұтынушылардың қосымша ағытылуы болады.
Жеткілікті ағытылған жүктемеде генераторлар қуаты тұтынушылардың
қуатынан асса, жиілік өсе бастайды (2 – 3 қисығы). Өндіруші және тұтынатын
қуат бірдей болғанда жиілік АЧР ұстамаларының арасында қалуы мүмкін (2 –
4 қисығы). Жиіліктің «қалықтауы» пайда болады. Онда біршама уақыттан
кейін 4 нүктеде АЧР II бірінші кезегі іске қосылады, одан кейін жиілік өседі
(4 – 5 қисығы). Егер жиілік қалпына келмесе, АЧР II екінші кезегі іске
қосылады және т.б.
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6.8 сурет
Жиілік қалпына келгеннен кейін тұтынушыларды тез қосу үшін АЧР
(ЧАПВ) кейінгі автоматты қайта қосуды қолданады. Әдетте оны 49,2 – 50 Гц
жиілігіне баптайды, және тұтынушыларды уақыт дересі 5 сек сатылап қосады.
Өйткені басқа жағдайда қайтадан жиіліктің төмендеуі пайда болуы мүмкін.
ЧАПВ уақыт бойынша бастапқы ұстамасын 10 – 20 сек қабылдайды.
АЧР құрылғыларына әдетте жауапкершілігі аз тұтынушыларды қосады.
Бірақ олардың тәуліктің және жылдың кез – келген уақытында жеткілікті
қуаты болу керек.
7 Дәріс. Электрэнергетикалық жүйелердің жұмыс режимдері.
Реактивтік қуаттардың теңгерімі
Дәрістің мазмұны:
реактивтік қуаттардың теңгерімі және оның
кернеуді реттеумен байланысы, электр тораптарында кернеуді реттеу
мәселесі, торапта кернеуді өзгерту және реттеу тәсілдері.
Дәрістің мақсаттары: жүктеме түйіндерінде реактивтік қуаттар
теңгерімінің бұзылу себептерін және оның салдарын, кернеуді реттеудің
тәсілдері мен мәселелерін зерттеу.
7.1 Реактивтік қуаттардың теңгерімі және оның кернеуді реттеумен

байланысы
Энергия жүйесінде реактивтік қуаттардың оперативтік теңгерімі сақталу
керек
∑Qг + ∑Qв +∑Qк.у = ∑Qп +∑∆Qс,
мұнда ∑Qг – станция генераторларының реактивтік қуаты;
∑Qв – электрберіліс желілерінің зарядтық қуаты;
∑Qк.у – өтемдеуші құрылғылардың қуаты;
∑Qп – тұтынушылардың реактивтік қуаты;

42

∑∆Qс – электр тораптарында реактивтік қуаттың шығындары.

7.1 сурет

7.2 сурет

Бұл теңгерім кернеу бойынша жүктеменің статикалық
сипаттамаларымен сәйкес В өндіруші қуаттың өзгеруі есебінен тұрақты
сақталады (7.1 сур. қараңыз).
Реактивтік қуаттың теңгерім шарты тікелей электр торабындағы
кернеулердің шамаларымен байланысты. Осы байланысты тораптың бір
элементі сұлбасының үлгісінде қарастырайық (7.2 сур. қараңыз). Уақыттың
бастапқы сәтінде реактивтік қуаттың теңгерімі болды және желінің басындағы
кернеу U1, ал оның соңында U2 тең. Бұл кернеулерге статикалық сипаттамалар
бойынша тұтынушылардың жүктемесі сәйкес келеді Pн + jQн. Желінің
соңындағы кернеуді анықтауға болады
U2 = U1 –

Р н R  Qн Х
.
U2

(7.2)

Если за счет разгрузки источника реактивной мощности снизить
напряжение U1 до U1', то произойдет снижение напряжения в узле нагрузки U2
доU2'. При этом по статическим характеристикам мощность потребителей
уменьшится до Pн' + JQн' (рисунок 7.2) и напряжение в конце линии:

Р Н R  QН Х
.
U2 = U1 –
U2
'

'

(7.3)

Егер реактивтік қуаттың көзін жүктемеден азайту есебінен кернеуді U1
ден U1' дейін төмендетсе, онда жүктеме түйінінде кернеу U2 ден U2' дейін
төмендейді. Мұнда статикалық сипаттамалар бойынша тұтынушылардың
қуаты Pн' + jQн' дейін төмендейді (5.9 сур. қараңыз) және желінің соңындағы
кернеу U2 кернеуінің өзгеруі желінің басындағы кернеудің төмендеуінен және
кернеу шығындарының өзгеруінен болады. Реактивтік қуаттың статикалық
сипаттамалары активтік қуаттың сипаттамаларынан едәуір тік. Кернеу
өзгеруінің әр пайызына активтік қуаттың 0,6–2%, ал реактивтіктің 2-5%
өзгеруі болады. Сондықтан U1 кернеуінің төмендегенінде кернеу шығындары
төмендейді. Нәтижесінде U2 өзгеруі U1 өзгеруінен аз болады
U2 – U2'<U1 – U1'.(7.4)
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Сонымен, статикалық сипаттамаларға сәйкес тұтынушылардың
жүктемесі өзгеру есебінен U2 кернеуінің біршама реттелуі болады. Бұл
процес кернеу бойынша жүктеменің реттеуші әсері деп аталады. Мұндай
реттеудің нәтижесінде U1' және U2' кернеулерінің жаңа мәндеріне реактивтік
қуат теңгерімінің жаңа шарты сәйкес келеді.
Жүктеменің реттеуші әсері Uкр кейбір шектеулі кернеуге дейін болады.
Егер U2 кернеуі шектеуліден төмен болса, онда кері құбылыс болады:
кернеудің төмендеуі тұтынушылардың реактивтік жүктемесінің өсуін
тудырады, бұл кернеу шығындарының өсуіне және U2 кернеуінің одан әрі
төмендеуіне алып келеді. Кернеу көшкіні басталады және реактивтік қуаттың
теңгерімі бұзылады (7.3 сур. қараңыз). Мұнда t1 – кернеудің Uкр дейін
төмендеу сәті, ал t2 – t1 уақыт аралығы көшкіннің даму процесі (бірнеше
секунд). Кернеу көшкінінің нәтижесінде жүктеме орнықтылығы бұзылады, ол
тұтынушылардың өздігінен жүктемеден арылуымен өрнектеледі. Оларды
ағытқаннан кейін кернеу қалпына келеді.

7.3 сурет
Тұтынушылардың сипаты аралас түйіндері үшін шектеулі кернеу
тораптың номиналды кернеуінің 0,8 – 0,75 құрайды. Кернеу көшкіні
реактивтік қуаты жетіспейтін барлық энергия жүйесінде және бөлек
түйіндерде пайда болуы мүмкін. Кернеу көшкінін болдырмау үшін арнаулы
шараларды қолданады.
7.2 Электр тораптарында кернеуді реттеу мәселесі
Электрқабылдағыштар мен электраппаратарының кернеудің сапасына
қоятын талаптарын қамтамасыз ету үшін электр торабының әр нүктесіндегі
кернеулердің
мәндері
белгілі
рұқсат
етілген
шектерде
болу
керек. Кернеулердің іс жүзіндегі рұқсат етілген режимін арнаулы реттеуші
құрылғыларын қолданбай қамтамасыз ету мүмкін, егер торапта кернеудің
қосынды шығындары салыстырмалы көп болмаса. Бұл аралық
трансформациялары аз ұзақ емес электр тораптарында мүмкін жағдай.
Осы кездегі электр жүйелері көп сатылы трансформациямен және
әртүрлі кернеулердегі желілердің үлкен ұзындығымен сипатталады. Кернеу
шығындарының
қосынды
шамасы
электрэнергияны
көздерден
44

тұтынушыларға жеткізгенде үлкен болады. Жүктеме мәндерінің ең аздан ең
үлкендерге дейін өзгергенде кернеудің қосынды шығындары да өзгереді.
Нәтижесінде электрқабылдағыштардың қысқыштарында рұқсат етілгеннен
асып кететін едәуір шектерде кернеудің өзгеруі болады. Бұл жағдайда
арнаулы реттеуші құрылғыларды қолданбай кернеудің қажетті сапасын
қамтамасыз ету мүмкін емес.
Кернеуді реттеудің мақсаты алдын ала тапсырылған заңдар бойынша
тораптың бөлек пункттерінде кернеулердің режимін әдейі өзгерту болып
табылады. Ең сенімді және экономикалық тиімді болатын кернеуді автоматты
реттеу. Кернеуді реттеудің заңдары реактивтік қуат көздерінің, электр
тораптарының және оларға қосылған электрқабылдағыштардың ең
экономикалық тиімді бірге жұмыс істеуін қамтамасыз ету шарттарынан
орнатылу керек. Кернеуді реттеу үшін бастапқы баптарды таңдау жергілікті
жағдайлардан, тораптың типінен, электрқабылдағыштардың құрамынан және
т.б. тәуелді.
Кернеуді реттеу мәселелері электр тораптарын жобалау және
эксплуатация жағдайларында әртүрлі шешіледі.
Электр тораптарын жобалау процесінде реттеу құралдары, реттейтін
аралықтар, реттеу сатылары, тиісті құрылғыларды орнату орындары,
автоматты реттеудің жүйелері таңдалады.
Электр тораптарының эксплуатация процесінде кернеуді реттеудің
мәселелері бар құралдарды барынша толық және экономды пайдаланумен
байланысты. Электр торабының жұмыс шарттарын ағымды өзгертуге
байланысты (жүктемелерді, тораптың жабдығын, оның параметрлерін және
жалғау сұлбаларын өзгертіп) кернеулердің режимін жақсарту бойынша тиісті
шараларды өткізу қажет. Оларға жатады: жүктеме барда реттелмейтін
трансформаторлардың трансформация коэффициенттерін өзгерту, бар
құрылғыларды
қосымша
автоматтандыру,
кернеудің
автоматты
реттеуіштерінің және кернеуді автоматты реттеудің қолданылатын
жүйелерінің ұстамаларын өзгерту және т.б. Кейде торапты қайта құру қажет.
7.3 Торапта кернеуді өзгерту және реттеу тәсілдері
Қорек ортасының (ҚО) шиналарына қосылған таратушы тораптың
үлгісінде электрқабылдағыштарда техникалық тұрғыда рұқсат етілген
ауытқуларды қамтамасыз ету үшін кернеуді өзгертудің және реттеудің қандай
тәсілдерін қолдануға болады екенін қарастырайық. Бұл ауытқулардың шамасы
көп нышандардан тәуелді: қорек ортасындағы кернеулер режимінен, торап
элементтеріндегі кернеу шығындарынан, осы торапта қосымша реттеуші
құрылғылардың болуынан.
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7.4 суретінде таратушы тораптың сұлбасы көрсетілген.

ЦП

Р 1  jQ 1

ЭП

РТ

Rк ,Хк
Р 2  jQ 2 Р к  jQ к

Р n  jQ n

7.4 сурет
Осы сұлба үшін ҚО (ЦП) шиналарындағы кернеудің ауытқуын V және
электрқабылдағыштағы ЭП кернеудің ауытқуын байланыстыратын өрнекті
жазады
m

ЭП: Vэп  Vцп  U цп-эп   Е х

(7.5)

1

мұнда Vцп және Vэп - номиналды кернеуден ауытқудың ағымдағы
мәндері;
∆𝑈цп−эп - ЦП және ЭП арасында тізбектеліп қосылған тораптың n
элементтеріндегі (желілерде, трансформаторларда) кернеу шығындары
мәндерінің қосындысы.
100 n
U цп-эп = 2   (Рк R к  Q к X к )
(7.6)
U ном 1
мұнда ∑𝑚
ЦП – ЭП айланында тізбектеліп қосылған m
1 𝐸𝑘 реттелемейтін және реттелетін трансформаторлар мен
автотрансформаторлардың әртүрлі трансформация коэффициенттерін
таңдау есебінен алатын кернеу үстемелерінің қосындысы;
Рк и Qк тораптың «к» айланындағы активтік және реактивтік
қуаттары;
Rк и Хк - тораптың к – элементінің активтік және реактивтік
кедергілері.
(6.4) формуласы максималды және минималды режимдер үшін әділ
m

max
,
Vэпmax  Vцпmax  U цп
  E max
- эп
x

(7.7 а)

min
Vэпmin  Vцпmin  U цп
  E min
.
- эп
x

(7.7 б)

1
m
1

(7.6, б) - ны (7.6, а) – дан алып, қарастырылатын жағдайларда ЭП
шиналарында кернеулердің ауытқуларының мүмкін дересі үшін өрнек алады
m

d  Vэпmax  Vэпmin  Vцпmax  Vцпmin  (U max  U min ) цп-эп   (E max
 E min
) . (7.8)
x
x
1

Келтірілген формулаларды
талдаудан байқалатыны, ЭП – дағы
кернеудің ауытқуларының кейбір алдын ала тапсырылған мәндерін
қамтамасыз ету үшін келесі тәсілдер пайдаланылуы мүмкін:
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а) кернеулердің режимін өзгерту немесе ЦП шиналарында кернеуді
реттеу;
б) тораптың бөлек элементтерінде (желілерде, трансформаторларда)
немесе тораптың бірнеше айландарында бір уақытта кернеу шығынының
мәнін өзгерту;
в) ЦП - ЭП торабының айландарында қосылған жүктеме барда
реттелмейтін
және
реттелетін
трансформаторлар
мен
автотрансформаторлардың трансформация коэффициентін өзгерту. Мұнда
кернеудің тиісті үстемелерінің шамалары өзгереді.
ЦП кернеуді реттеу әдетте барлық ЦП қосылған торапта кернеулер
режимін өзгертуге алып келеді. Сондықтан бұл реттеу тәсілін кернеуді
орталықтан реттеу деп атайды. Барлық қалған тәсілдер кернеуді жергілікті
реттеу деп аталатынға жатады, мұнда таратушы тораптың шектеулі бөлігінде
кернеулер режимі өзгереді. Кернеуді жергілікті реттеуді топтыға және жекеге
бөлуге болады. Топтық реттеу тұтынушылардың тобына, ал жеке негізінде
арнаулы мақсатпен жасалынады.
Тұтынушылардың жүктемесі тек қана тәулік ішінде емес, жыл бойында
да өзгереді. Мысалы, ең үлкен жүктеме жыл бойында күзгі – қысқы
максимумның кезінде, ең азы жазғы кезде болады. Бұл жағдайда кернеуді
қарсы реттеу қолданылады. Мұнда кернеу тек қана тәуліктік емес, жыл
бойындағы маусымдық жүктеменің ауытқуларынан тәуелді өзгереді. Электр
станцияларының шиналарында жоғары кернеуді үлкен жүктеме кезінде
ұстауды және оны
номиналдыға дейін түсіру аз жүктеме кезінде
қарастырылады.
Үлкен жүктемелер режимінде кернеуді келесі мәнге дейін көбейтеді
U 2 =1,05U ном ,
ал аз жүктемелер режимінде

(7.9)

U 2 =1,0U ном .

(7.10)

8 Дәріс. Кернеуді реттеудің әдістері мен құрылғылары
Дәрістің мазмұны: электрстанцияларда кернеуді реттеу, төмендеткіш
қосалқы станцияларда кернеуді реттеу, екіорамды трансформатордың РПН
құрылғысы, автотрансформатордың РПН құрылғысы, желілік реттеуіштердің
көмегімен кернеуді реттеу.
Дәрістің
мақсаттары:
трансформаторлардың,
автотрансформаторлардың және желілік реттеуіштердің көмегімен кернеуді
реттейтін құрылғылардың қиыстырмасын зерттеу.
8.1 Электрстанцияларда кернеуді реттеу
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Электрстанцияларда кернеуді реттеу генераторлар мен жоғарылатқыш
трансформаторларда жүргізіледі.
Генераторлардың кернеуін өзгерту қоздыру тогын реттеумен мүмкін.
Генератордың активтік қуатын өзгертпей кернеуді  5 % шектерінде өзгертуге
болады. Кернеуді номиналдыдан жоғары 5 % көтеру болаттағы шығындардың
көбейуімен және оның қызуының көтерілуімен ілеседі. Кернеудің 0,95 Uном
дейін төмендегенінде статордың номиналды тогы 5 % өседі және соған сәйкес
орамның қызуы көбейеді.
Трансформацияның әр сатысында шамамен кернеудің 5 - 10 %
жоғалады. Сондықтан торапта кернеудің қажетті деңгейін ұстап тұру үшін
генераторлардың реттеу аралығының жеткіліксіз екені анық. Одан басқа,
жақын және қашық электр қабылдағыштар үшін кернеуді реттеуге қойылатын
талаптарын үйлестіру қиын. Сондықтан электрстанциялар генераторлары
кернеуді реттеудің көмекші құралы болып табылады. Генераторлар реттеудің
жалғыз құралы ретінде тек қарапайым жүйе үшін қолданылады:
электрстанция – таралмаған жүктеме. Мұнда электрстанциялардың
шиналарында кернеудің қарсы реттелуі жүргізіледі. Максималды жүктеме
сағаттарында қоздыру тогын өзгертіп кернеуді көтереді және минималды
жүктеме кезінде оны төмендетеді.
Электрстанциялардағы жоғарылатқыш трансформаторлар кернеуді
реттеудің көмекші құралы болып табылады. Қуаты 250 МВА дейінгі кернеуі
110 және 220 кВ трансформаторларлардың типі ПБВ (қоздырмай ауыстырып
қосу, яғни тораптан ағытып тастап) кернеуді реттеу құрылғысы бар.
Құрылғының кернеуді реттеу шегі  2 х 2,5 %. Қуаты одан көп жоғарылатқыш
трансформаторлар ПБВ құрылғыларынсыз шығарылады.
8.2 Төмендеткіш қосалқы станцияларда кернеуді реттеу
Қосалқы станция трансформаторларымен кернеуді реттеу үшін
трансформация коэффициентін 10 – 20 % шектерінде өзгерту мүмкіндігі
қарастырылған. Қиыстырмалық жасалыну түрі бойынша ауыстырып қосқыш
құрылғылардың екі түрін айырады:
- қоздырмай реттеу (ПБВ), яғни трансформация коэффициентін өзгерту
үшін трансформаторды тораптан ағытады;
- жүктеме барда кернеуді реттеу (РПН).
РПН құрылғысы ПБВ құрылғысынан қымбат. Құрылғы құнының
трансформатордың қуатынан тәуелділігі аз. Сондықтан РПН бар
трансформатордың салыстырмалы қымбаттауы қуаты аз трансформаторлар
үшін едәуір үлкен болады. Соған байланысты кернеуі 6 – 20 кВ
трансформаторлар көбінесе ПБВмен, ал кернеуі 35 кВ трансформаторлар
РПНмен жасалынады.
РПН құрылғысын, әдетте, келесі себептермен жоғары кернеу орамында
орнатады:
- жоғары кернеу жағында токтар аз, сондықтан құрылғының ауқымы аз;
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- жоғары кернеу орамының орамдар саны көп, сондықтан реттеу дәлдігі
жоғары;
- қиыстырмалық жасалынуы бойынша жоғары кернеу орамы сыртқы
(магнит өзекшесі – төменгі кернеу орамы – жоғары кернеу орамы). Сондықтан
РПН құрылғысына ревизия жасау қарапайым;
- РПН құрылғысын жоғары орамның бейтарабында орналастырады.
Жоғары кернеу орамдары жұлдызбен, ал төменгі кернеу орамдары
үшбұрышпен жалғанады. Үшфазалық реттеуді жұлдызбен жалғанған
орамдарда жасау жеңіл.
Кернеуі 110 кВ қуаты 2,5 МВА және кернеуі 150 кВ қуаты 4 МВА
трансформаторларда РПН құрылғысы төменгі кернеу орамында орналасқан.
Трансформаторларда РПН құрылғысының тармақтар саны және реттеу
сатылары әртүрлі. ПБВ бар трансформаторларда барлық уақытта қосымша
тармақтар 4 -  2 х 2,5% .
РПН құрылғылары және оларды басқаратын автоматты реттеу жүйелері
сипатталады:
- реттеу сатысының кернеу шамасымен;
- сезбейтін аймағымен;
- іске қосылу уақытының ұстамасымен;
- реттеу дәлдігімен.
Реттеу сатысы деп көрші тармақтар арасындағы кернеуді айтады. Оны
реттейтін тармақтары бар орамның номиналды кернеуіне пайызбен
өрнектейді. Сезбейтін аймақ деп реттейтін аппаратура іске қосылмайтын
кернеу өзгеруінің кейбір аралығын айтады. Реттегіштің сезбейтін аймағы
реттеу сатысынан біршама артық болу керек: болмаса реттегіш орнықты
жұмыс істемейді. Реттегіштің уақыт ұстамасы кернеудің қысқа мерзімді
өзгергендерінде оның жұмыс істеуін болдырмайды. Реттегіштің сезбейтін
аймағы және уақыт ұстамасы реттеу дәлдігін анықтайды.
8.3 Екіорамды трансформатордың РПН құрылғысы
Реакторы бар РПН құрылғысының қағидалы сұлбасын қарастырады (8.1
сурет).
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8.1 сурет – Реакторы бар РПН сұлбасы
РПН бар трансформатордың жоғары кернеу орамы екі бөліктен тұрады:
реттелмейтін немесе негізгі (а) және реттелетін (б).
Орамның реттелетін бөлігінде 1, 2, 0, - 1, - 2 жылжымайтын
түйіспелеріне бірнеше тармақтар бар. 1, 2 тармақтары негізгі орамның
тармақтарына үйлесіп қосылған. 1, 2 тармақтарын қосқанда трансформация
коэффициенті көбейеді. – 1, - 2 тармақтары негізгі орам тармақтарына қарсы
қосылған тармақтар бөлігіне сәйкес келеді. Оларды қосу трансформация
коэффициентінің азайуына алып келеді.
Жоғары кернеу орамының негізгі шықпасы болатын нөлдік шықпа.
Одан номиналды кернеу алынады.
Орамның реттелетін бөлігінде ауыстырып қосқыш құрылғы бар. Ол в
және г жылжымалы түйіспелерінен, К1 және К2 түйістіргіштерінен және Р
реакторынан тұрады. Реактор орамының ортасы трансформатордың жоғары
кернеу орамының реттелмейтін бөлігімен жалғанған. Жұмыстың қалыпты
режимінде жоғары кернеу орамының жүктеме тогы (ауыстырып қоспай)
реактор арқылы өтеді және реактор орамының екі бөлігіне тең бөлінеді.
Сондықтан магнит ағыны аз және реактордағы кернеу шығыны да аз.
Ауыстырып қосулар келесі жолмен жүргізіледі. 2 тармақтан 1 тармаққа
ауыстырып қосу қажет болсын дейік. Ол үшін К1 түйістіргіші ағытылады, в
жылжымалы түйіспесі 1 тармаққа ауыстырылады және контактор К1
түйістіргіші қайтадан қосылады. Осы әрекеттердің нәтижесінде 1 - 2 секциясы
реакторға тұйықталады. Реактордың едәуір индуктивтігі 1 - 2 секциясында
кернеу пайда болғасын ағатын теңгеруші токты шектейді. Сосын К2
түйістіргіші ағытылады, жылжымалы түйіспесі 1 тармаққа ауыстырылады
және К2 түйістіргіші қайтадан қосылады.
Реактор және ауыстырып қосқыш қондырғының барлық жылжымалы
және жылжымайтын түйіспелері трансформатордың багында орналасады.
Түйістіргіштер бөлек қаптамада орналасады. Ол маймен толтырылған және
трансформатор багының сыртында орналасқан. Бұл түйіспелердің ревизиясын
және майды аумастыруды жеңілдетеді.
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Реакторлары бар ауыстырып қосқыштар жүктеме тогының ұзақ өтуіне
есептелген. Бірақ реактор ауыр және қомақты элемент. Сондықтан кернеуі 220
кВ және жоғары трансформаторлардың ауыстырып қосқыш құрылғылары
активтік кедергілерде жасалынады. Мұндай құрылғыларда электрэнергия
шығындарын төмендету үшін оларды қысқа мерзімді уақытқа есептейді.
Құрылғы ықшам болады, бірақ қуатты тезәсерлі жетектерді қолдануды талап
етеді. Мұндай құрылғылардың жұмыс істеу қағидасы кернеуі 220 – 330 кВ
автотрансформаторлардың мысалында қарастырылады.
8.3 Автотрансформатордың РПН құрылысы
Автотрансформатордың РПН құрылымы орта кернеу орамының желілік
ұшында орналасқан (8.2 сурет). РПН құрылымының мұндай орналасуында
жоғары және орта кернеулер орамдарының арасында трансформация
коэффициенті өзгереді. Трансформация коэффициенті жоғары және төменгі
кернеу орамдары арасында өзгермейді. Алдында автотрансформаторлардың
РПН трансформаторлардікіндей бейтарапқа
ендірілетін. Реттегенде
трансформация коэффициенті барлық орамдар арасында өзгеретін. Мұнда
төменгі және орта кернеулер жақтарында тұтынушылардың кернеулерін
реттеу талаптарын үйлестіру қиын еді. РПН құрылымының орта кернеу
орамының желілік ұшында орналасқанында төменгі кернеу орамы
реттелмейтін болады. Егер автотрансформатордың төменгі кернеу орамын
реттеу қажет болса төменгі кернеу орамымен тізбектеп желілік реттегішті
қосады.
Экономикалық
жағынан
қарағанда
мұндай
шешім
автотрансформаторды екі РПН құрылымымен жасағаннан көрі тиімді болады.
Бейтарап жағынан тармақтар жасау РПН құрылымының оқшауламасын
жеңілдетеді және оны жоғары және орта кернеулер орамдарының токтар
айырмасына есептеуге мүмкіндік береді (IВ – IС). Бірақ реттеу байланысты
болады. Орта кернеу орамының желілік ұшында тармақтарды жасағанда
құрылғы толық номиналды токқа, ал оның оқшауламасы орта кернеу
орамының UС кернеуіне есептелу керек. Бірақ реттеу тәуелсіз болады.
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8.2 сурет – Активтік кедергілердегі РПН сұлбасы
Суретке сәйкес, жұмыс тогы тұйықталған түйіспе 1 және көмекші
түйіспе 2 арқылы өтеді. Ауыстырып қосу келесі ретпен жүреді. а сатысынан в
сатысына өткенде әуелі жұмыс түйіспесі 1 ағытылады, сосын - көмекші
түйіспе 2. Жүктеме тогы R кедергісі арқылы өтеді. Доғасөндіргіш түйіспе 3
тұйықталады. Көпір пайда болады – теңестіруші ток екі R және R’ активтік
кедергі арқылы өтеді. Доғасөндіргіш түйіспе 3 ағытылады және жүктеме
тогын оң иінге аударады. 2’ және 1’ түйіспелері тұйықталады. Жаңа жұмыс
жағдайы пайда болады.
8.4 Желілік реттегіштердің көмегімен кернеуді реттеу
Желілік реттегіштер (ЛР) торапта қосымша ЭҚК жасауға арналған. Бұл
қосымша ЭҚК тораптың кернеу векторымен қосылып оны өзгертеді.
Сонымен, тораптың кернеуі реттеледі. Желілік реттегіштер торапта
пайдаланылады, егер күштік трансформатордың РПН құрылғысының реттеу
аралығы тораптағы кернеудің қажетті деңгейін қамтамасыз етуге жетпесе.
Олар торапты қайта құрғанда қолданылады, егер онда РПН жоқ
трансформаторлар орнатылған болса. Желілік реттегіштер күштік
трансформаторға (8.3 сурет, а) тізбектеп және электрберілістің шығатын
желілерінде қосылуы мүмкін (8.3 сурет, б).
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8.3 сурет – Тораптағы ЖР қондырғысы
Желі реттегішінің сұлбасы 8.4 суретте берілген. Желілік реттегіш екі
трансформатордан тұрады: қоректендіруші трансформатордан 1 және
тізбектелген трансформатордан 2. Қоректендіруші трансформатордың
біріншіреттік орамы 3 қоректендіруші болады. Ол фазалық А – 0 және желілік
кернеуге (А–В, А–С) қосылуы мүмкін. Қоректендіруші трансформатордың
екіншіреттік орамы 4 РПН бар трансформатор сияқты ауыстырып қосқыш
құрылғысы 5 бар. Тізбектелген трансформатордың біріншіреттік орамының
бір ұшы 6 қоректендіруші трансформатордың екіншіреттік орамның орта
нүктесіне қосылған. Басқасы ауыстырып қосқыш құрылғыға. Тізбектелген
трансформатордың екіншіреттік орамы 7 күштік трансформатордың жоғары
кернеу орамымен тізбектеліп жалғанған. 7 орамдағы қосымша ЭҚК күштік
трансформатордың ЭҚК қосылып оны өзгертеді.

8.4 сурет – Желілік реттегіштің сұлбасы
Желілік реттегіш жасайтын ЭҚК тәуелді:
- қорек кернеуінің шамасынан;
- қорек кернеуінің фазасынан;
- желілік реттегіштің трансформация коэффициентінен.
Қоректендіруші трансформатордың біріншіреттік орамын тораптың
әртүрлі фазаларына қосып реттегіштің шықпасында әртүрлі кернеулерді алуға
болады. Желілік реттегіште фазалық реттеу жасалынады. А фазасы үшін
векторлық диаграммаларды тұрғызады.
53

Біріншіреттік орам 0–А фазасына қосылғанда күштік трансформатордың
жоғары кернеу орамының ЭҚК желілік реттегіштің көмегімен модуль
бойынша реттеледі (8.3, а сурет). Мұндай реттеуде желілік реттегіштің
қосымша ЭҚК ∆Е тораптың фазалық кернеулерімен фаза бойынша сәйкес
келеді. Мұндай реттеу бойлық деп аталады. Трансформация коэффициенті –
айғақты шама.
Қоректендіруші трансформатордың орамы 3 В – С желілік кернеуіне
қосылса,
онда
күштік
трансформатордың
және
тізбектелген
трансформатордың екіншіреттік орамының 7 нәтижелік ЭҚК фаза бойынша
өзгереді (8.5, б сурет). Мұнда күштік трансформатордың ЭҚК және қосымша
ЭҚК өзара 90○ ығысқан. Мұндай реттеу көлденең деп аталады.
Орамды 3 А және В фазаларына қосқанда бойлық - көлденең реттеу
жасалынады. Қосымша ЭҚК векторы желілік кернеулердің бойымен
бағытталған. Трансформация коэффициенті кешенді шама. Қуаты үлкен
желілік реттегіштер қуаты 16 – 100 МВ∙А, РПН құрылғысы  15 %, кернеуі 6
– 35 кВ үшфазалық болып жасалынады. 35 – 150 кВ кернеуіне ЖР (ЛР) қуаты
92 – 240 МВ∙А болып жасалынады. 6 – 10 кВ тораптарында ЖР (ЛР)
автотрансформаторлар түрінде жасалынады.

а) – модуль бойынша; б) – фаза бойынша; в) – модуль және фаза бойынша.
8.5 сурет – ЖР кернеуді реттеу
Күштік трансформатордың және желілік реттегіштің реттегіш
құрылғылары тізбектеліп қосылғасын олардың өзара орындайтын міндеттерін
анықтау керек. Олар келесідей болуы мүмкін:
- күштік трансформатор желілердің бір тобы бойынша кернеуді реттеуі
мүмкін. Мұнда бір желілік реттегіш үнемделеді. Бірақ желілік реттегіштің
реттеу аралығы электрқабылдағыштарда кернеудің қажетті деңгейін
қамтамасыз ету үшін жеткілікті үлкен болу керек. Күштік трансформатор
реттегішінің және желілік реттегіштің уақыт ұстамалары бірдей болуы
мүмкін;
- күштік трансформатор қосалқы станция шиналарында кернеуді
тұрақтандыруды орта деңгейде жасайды. Желілік реттегіштің реттеу аралығы
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мұнда төмендеуі мүмкін. Мұндай реттеу желілік реттегіштің қуатын едәуір
төмендетуге мүмкіндік береді. Кернеуді реттеу белгілі реттілікпен жасалыну
керек. Күштік трансформатор кернеуді, ал желілік реттегіш шығатын ЭБЖ
кернеуді тұрақтандыруына байланысты желілік реттегіштің уақыт ұстамасы
күштік трансформатордың РПН құрылғысынікінен көп болу керек. Бұл
трансформатордың РПН көмегімен жалпы ауыстырып қосуларды жойып
желілік реттегіште ауыстырып қосу санын азайтуға мүмкіндік береді.
9 Дәріс. Энергия жүйесіндегі реактивтік қуат. Реактивтік қуатты
өтемдеу
Дәрістің мазмұны: жалпы жағдайлары; синхронды өтемдеушілер;
конденсаторлар батареялары, реактивтік қуаттың статикалық көздері.
Дәрістің мақсаттары: реактивтік қуаттың қосымша көздерінің
жұмысымен танысу.
9.1 Жалпы баптар
Активтік қуатқа қарағанда реактивтік қуат тек электрстанция
генераторларымен емес, өтемдеуші деп аталатын құрылғылармен де
өндіріледі
(КУ).
Бұл
құрылғыларды
тұтынушылардың
жанына
орналастырады. Оларға жатады:
- синхронды өтемдеушілер (СК);
- конденсаторлар батареялары (БК);
- реактивтік қуаттың статикалық көздері (СТК немесе ИРМ).
Эксплуатация тәжірибесінен байқалатыны, номиналды жүктемеде ЭС
генераторлары 60 % қажетті реактивтік қуаттың 60 % өндіреді, 20 % жоғары
кернеудің электрберіліс желілері береді, 20 % өтемдеуші құрылғылары
шығарады.
Электрстанцияларда реактивтік қуаттың 1 кВар өндіру КУ көмегімен
өндіргенге қарағанда бірнеше есе арзан. Реактивтік қуаттың көбісі КУ өндіруі
керек екенін техникалық – экономикалық есептер көрсетеді. Бұл
салыстырмалы жоғары cos φ бар қуатты генераторларды ендірумен,
желілердің ұзындығы мен кернеулерінің өсуімен түсіндіріледі. Сондықтан
реактивтік қуатты ЭС генераторларының өндіру тиімділігі төмендейді.
Реактивтік қуатты өтемдеу келесі мақсаттарға қолданылады:
- реактивтік қуаттың теңгерімін жасау үшін;
- қуат және электрэнергияның шығындарын төмендету үшін;
- кернеуді реттеу үшін.
КУ пайдаланғанда олардың қуаттарының техникалық және режимдік
талаптар бойынша шектелуін ескеру керек. КУ қуаты сәйкес болу керек:
- жүктеме түйіндеріндегі қуаттың қажетті резервіне;
- Электрстанциядағы бар реактивтік қуатқа;
- тұтынушылар шиналарындағы кернеудің ауытқуына;
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- ЭБЖ өткізу қабілетіне.
ЭБЖ және трансформаторлардағы реактивтік қуаттың ағынын азайту
үшін КУ реактивтік қуатты тұтыну орындарына жақын орналасу керек. Мұнда
торап элементтерінің реактивтік қуат бойынша жүктемесі жеңілдейді. Бұл
қуат пен кернеудің шығындарын азайтады.
9.2 Синхронды өтемдеушілер
Синхронды генератордың жұмысын талдаудан байқалатыны, реактивтік
қуаттың өндіруін көбейту активтік қуатты өндіруді төмендету арқылы мүмкін.
Бұл принцип синхрондық өтемдеушіде (СӨ) іске асқан.
Синхронды өтемдеуші – бұл синхронды қозғалтқыш, ол бос жүріс
режимінде жұмыс істейді, яғни іс жүзінде біліктегі активтік жүктемесіз.
Сонымен, СӨ тек реактивтік токпен жүктелген.
СӨ орын ауыстыру сұлбасы 9.1 суретте келтірілген.

9.1 сурет – СӨ орын ауыстыру сұлбасы
СӨ қосылған нүктеде тораптың кернеуі Eq кері ЭҚК және xd
кедергісіндегі кернеу құлауының қосындысына тең:
Uc= Eq+ j 3  I ск  xd .
(9.1)
СӨ реактивтік қуатының мәні мен таңбасы Eq ЭҚК және Uc торап
кернеуінің арасындағы қатынастан тәуелді. Рск = 0, онда:
U с  Eq
Qск  S ск  3  U с  I ск  U с 
.
(9.2)
xd
ЭДС Eq ЭҚК шамасы қоздыру тогының мәнімен анықталады. Қоздыру
тогының өсуіне Eq ЭҚК көбейуі сәйкес келеді.
Синхронды қозғалтқыш сияқты СӨ екі режимде жұмыс істей алады:
асқын қозу және шала қозу. Асқын қозғанда СӨ ЭҚК оның қосылған
нүктесінде кернеуден көп:
Eq>Uc.
(9.3)
Синхронды өтемдеуші торапқа реактивтік қуатты береді. СӨ тогы
кернеуден 90○ озады. СӨ асқын қозу режимінің векторлық диаграммасы 9.2, а
суретінде келтірілген.
Қоздыру тогын азайтып шала қоздыру режимін алуға болады. Бұл
режимде СӨ ЭҚК оның қосылған нүктесінде кернеуден аз Eq>Uc және СӨ
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тогы кернеуден 90○ қалады. СӨ шала қоздыру режимінің векторлық
диаграммасы 9.2, б суретінде келтірілген. Бұл режимде СӨ тораптан
реактивтік қуатты тораптан тұтынады.

а) – асқын қоздыру режимінде; б) – шала қоздыру режимінде
9.2 сурет – СӨ векторлық диаграммалары
СӨ номиналды қуаты асқын қоздыру режиміне көрсетіледі. Шала
қоздыру режимінде:
нед
(9.4)
Qск
 0,5  Qск ном.
Бұл, біріншіден, СӨ маңдай беттеріндегі қызумен байланысты – шала
қоздыру режимінде ағындар қосылады (9.2, б сурет). Екіншіден, СӨ орнықты
жұмысының бұзылуына байланысты қоздыру тогын едәуір төмендетуге
болмайды.
СӨ құндылықтары:
- қоздыру тогын реттеу есебінен тораптағы кернеудің төмендегенінде
өндіретін қуатты көбейту мүмкіндігі;
- реактивтік қуатты баяу және автоматты реттеу мүмкіндігі.
9.3 Конденсаторлар батареялары
Конденсаторлар батареялары қолданылады:
- тораптың түйіндерінде реактивтік қуатты өндіру – көлденең өтемдеу.
Конденсаторлар батареяларын шунттық дейді (ШБК);
- ЭБЖ индуктивтік кедергісін азайту– бойлық өтемдеу. Конденсаторлар
батареяларын бойлық өтемдеу құрылғылары дейді (УПК).
Шунттық КБ ҚС шиналарына жүктемеге қатарлас қосады, УПК ЭБЖ
үзігіне қосады.
Конденсаторлар батареялары бөлек конденсаторлардан жинақталады,
олар тізбектеліп және қатарлас жалғанады. Конденсаторлар 0,22 ден 10,5 кВ
дейінгі номиналды кернеуге бірфазалық және үшфазалық жасауда
шығарылады. Конденсаторлардың бірлік қуаты 10 нан 125 кВарға дейін
барады. Кернеудің көбейуіне тізбектеліп қосылған конденсаторлардың санын
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көбейту есебінен жетеді, қуаттың көбейуі – конденсаторлардың қатарлас
қосылу есебінен болады (9.3 сурет).

а) – тізбектеп; б) – қатар
9.3 – Конденсаторларды жалғау
Тізбектеп қосылған конденсаторлардың саны формуламен анықталады:
U БК max
(9.5)
n
,
3  U к ном  k р
мұнда UБК max – КБ қосылған нүктесіндегі максималды желілік кернеу;
Uк ном – конденсатордың номиналды кернеуі;
kр – конденсаторлар параметрлерінің шашырауын ескеретін
коэффициент, kр = 0,92 – 0,95.
Тізбектеп қосылған конденсаторлардың саны тең:
Q
n  БК ,
(9.6)
Qк ном
мұнда QБК – КБ талап етілетін қуаты;
Qк ном – конденсатордың номиналды қуаты.
Үшфазалық токтың тораптарында В сетях трехфазного тока
конденсаторлар жұлдыз және үшбұрыш сұлбаларымен қосылады (9.4 сурет).
Конденсаторлар батареясының қуаты формуламен анықталады:
QБК = U2/XБК,
(9.7)
мұнда U – конденсаторлар батареясының қосылған орнындағы кернеу.
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а) – жұлдыз; б) – үшбұрыш
9.4 сурет – КБ фазаларын жалғау:
Конденсаторларды жұлдызбен жалғағандағы батареяның қуаты:
2
3  U ф2
U ном
2
2
.
(9.8)
QБК 
 3  U ф    C  U ном    C 
xс
xс
Осындай конденсаторларды пайдаланып үшбұрышпен жалғағанда КБ
қуаты
3  U ф2
QБК 
 9  U ф2    C  9  U ф2    C ,
(9.9)
xс / 3
конденсаторларды жұлдызбен жалғағандағыдан үш есе көп.
Конденсаторларды жұлдызбен қосқанда КБ бейтарап жұмысының
режимі ол орнатылған торап бейтарабының жұмыс режимімен анықталады.
Конденсаторлар батареясы реттелетін және реттелмейтін болады.
Реттелмейтін КБ конденсаторлар саны өзгермейді. Реттелетін КБ жұмыс
режимінен тәуелді конденсаторлардың бір бөлігін ағытуға болады. Ағытуды
қолмен және автоматты жүргізуге болады. Так как сразу отключается часть
Конденсаторлардың бір бөлігі бірден ағытылатын болғасын КБ қуаты сатылы
өзгереді. Реттеу бір – және көпсатылы болады. Бірсатылы реттеу – бұл іс
жүзінде реттелмейтін КБ, өйткені мұнда конденсаторларды бірден ағытып
қосуға болады. Көпсатылы реттеуде КБ әр секциясы түйістіргішпен немесе
ажыратқышпен жабдықталады.
Конденсаторларды ағытқанда олар автоматты түрде КБ қосылған
активтік кедергіге разрядталады. 6 - 10 кВ конденсаторлық қондырғылар үшін
разрядтық кедергілер ретінде кернеу трансформаторларының активтік
кедергісі пайдаланылады (9.5 сурет).
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9.5 сурет – КБ кернеу трансформаторы арқылы разрядтану сұлбасы
Кернеуі 1 кВ дейінгі КБ үшін арнайы разрядтық активтік кедергілер
қолданылады. КБ разрядтау керек, өйткені оны тораптан ағытқанда
конденсаторларда электр заряды қалады және торап кернеуіне жақын кернеу
онда сақталады. КБ разрядтық кедергіге тұйықтағанда конденсаторлар электр
зарядынан айырылады, кернеу нөлге дейін түседі. Осымен КБ қызмет
көрсеткенде қауіпсіздік сақталады.
Құндылықтар:
- құрылғының және оған қызмет көрсетудің қарапайымдылығы;
- айналатын бөліктердің жоқтығы қызмет көрсетудің қауіпсіздігін
жасайды;
- активтік қуаттың аз шығындары - Pкп  0,003 МВт/Мвар.
Кемшіліктері:
- КБ қуатының кернеуден тәуелділігі;
- КБ қуатының және кернеуінің сатылы реттелуі;
- кернеу формасының бұзылуына сезгіштігі;
- конденсаторлардың жеткіліксіз электрлік беріктілігі және оларды
эксплуатациялау мерзімінің аздығы.
9.3.1 Көлденең өтемдеу
Көлденең өтемдеу тораптағы реактивтік қуаттың ағындарын азайту
үшін қолданылады. КБ мұнда 6-10 кВ қосалқы станциялардың шиналарына
жүктемеге қатарлас қосады. Бұл КБ қосылған нүктеге дейін бүкіл торапта қуат
пен кернеудің шығындарын азайтуға алып келеді. Мұны қарапайым тораптың
үлгісінде көрсетейік (9.6 сурет).

9.6 сурет – КБ торабының айланы
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Берілістің басындағы кернеудің мәнін алу үшін берілістің соңындағы
кернеуге ЭБЖ активтік және реактивтік кедергілеріндегі жүктеме тогынан
пайда болатын кернеудің құлауын қосу керек. Тораптың басындағы айланда
тапсырылған кернеуде КБ орнатқанда айланның соңындағы кернеудің режимі
жақсарады. КБ қуаты және тораптың индуктивтік кедергісі көп болған сайын
реттеудің тиімділігі асады.
9.3.2 Бойлық өтемдеу
Бойлық өтемдеуді ЭБЖ реактивтік кедергісін азайту үшін қолданады.
Өтемдеу конденсаторлардан тұратын сыйымдылық кедергіні ЭБЖ үзігіне
тізбектеп қосқанда қамтамасыз етіледі (9.7 сурет).

9.7 сурет – БӨҚ торапта қолдану
Бойлық өтемдеу қондырғысын (БӨҚ) қолдану беріліс басындағы
кернеудің, кернеу құлауының бойлық және көлденең құраушыларының
азайуына алып келеді.
Х = Хс, яғни ЭБЖ индуктивтік кедергісін толық өтемдейтіндей етіп БӨҚ
таңдаса, онда кернеудің құлауы тек ЭБЖ активтік кедергісінің шамасымен
анықталады.
Хс шамасымен КБ қуатын таңдайды. Іс жүзінде жиі толық өтемдеуді
қолданбайды және торапта кернеудің керек деңгейін қамтамасыз ететін
кернеудің шығындарынан БӨҚ кедергісін есептейді.
БӨҚ құндылықтары:
- кернеуді автоматты және инерциясыз реттеу;
- айналатын бөліктердің жоқтығы қондырғыларды эксплуатацияда
қарапайым және сенімді етеді;
- бірдей реттейтін деңгейде тек кернеуді реттеуге арналған КБ қуаты
көлденең өтемдеудегіден аз.
Кемшіліктері:
- қозғалтқыштар роторларын тербеліске ұшырататын, қыздыру
шамдарын жыпылықтататын резонанстық құбылыстыр пайда болуы
мүмкін;
- қысқа тұйықтау токтары көбейеді;
- қысқа тұйықтауларда конденсаторларда жоғары кернеудің пайда болу
қаупі бар. Сондықтан қысқа тұйықтауларда КБ шунттау үшін тезәсерлі
разрядниктерді қолданады.
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9.4 Реактивтік қуаттың статикалық көздері
КБ маңызды кемшілігі – КБ қуатының өзгеруі сатылы. Көздердің жаңа
типі – реактивтік қуаттың статикалық көздерінде РҚК (ИРМ немесе СТК)
мұндай кемшілік жоқ. РҚК конденсаторлардың реттелмейтін батареясынан
және реттелетін реактордан тұрады. Конденсаторлар батареясы және реактор
тізбектеліп (9.8, а сурет), және параллель (9.8,б сурет) қосылады. Реттеудің
баяулығын басқарудың тиристорлық блогы (ТБУ) қамтамасыз етеді.
Реактивтік қуаттың статикалық көздері әртүрлі кернеулерде
қолданылады. Бір қатар жағдайларда РҚК қолдану синхронды өтемдеушілерді
қолданғаннан тиімді екенін эксплуатация тәжірибесі және өткізілген
зерттеулер дәлелдейді.

а) – тізбектеп қосу;
б) – қатар қосу
9.8 сурет – РҚК сұлбалары
Конденсаторлар батареясы және реактор параллель қосылған РҚК
қызықтырады. Параллель қосылған РҚК қосынды қуаты тең:
Qстк  QL  QC .
(9.10)
Реактор және КБ реактивтік қуаттарының шамалары анықталады:
U2
U2
QL 
 var;
(9.11)
QC 
 const .
XL
XC
РҚК қуатының өзгеру аралығы (реттеу аралығы) конденсаторлар
батареясының және реактордың қуаттарының қатынасымен анықталады. Егер
КБ және реактордың қуаттары бірдей болса және реактордың қуаты нөлден
номиналды қуатқа дейін өзгерсе, онда РҚК қуаты 0  Qстк  QC . аралығында
өзгереді.
Мұнда РҚК реактивтік қуатты өндіреді.
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Егер реактордың қуаты КБ қуатынан артық болса, онда РҚК реактивтік
қуатты өндіру және тұтыну режимдерінде жұмыс істей алады. Бір режимнен
екіншіге көшу баяу өтеді.
Параллель қосылатын РҚК кемшіліктері:
- Теріс реттеу қабілеті (кернеу өскенде реактивтік қуатты өндіруді
азайту керек, реактивтік қуат көбейеді);
- Жұмыс режимдері өзгергенде кернеу резонансы болады.
10 Дәріс. Электр энергияның сапасы және оны қамтамасыз ету
Дәрістің мазмұны: электрэнергия сапасының электрқабылдағыштардың
және электраппараттардың жұмысына әсері, электрэнергия сапасының
көрсеткіштері.
Дәрістің мақсаттары: электр тораптарында электрэнергия сапасының
көрсеткіштерін зерттеу және есептеу.
10.1 Электрэнергия сапасының
электраппараттар жұмысына әсері

электрқабылдағыштар

және

Айнымалы токтың жиілігіне және кернеулердің режиміне қатынасы бар
белгілі көрсеткіштермен электрэнергия сапасы сипатталады. Электрэнергия
сапасы электрқабылдағыштардың және электр тораптарына қосылған электр
аппараттарының жұмысына әсері бар. Барлық электрқабылдағыштар және
аппараттар белгілі номиналды параметрлерімен (f ном , U ном ,I ном және т.б.)
сипатталады. Әдетте бұл параметрлердегі жұмыс техникалық және
экономикалық тұрғыдан ең тиімді деп есептеледі. Қазіргі уақытта
жүктемелері күрт өзгеретін немесе олардың фазалар бойынша қалыпсыз
бөлінуі және
синусоидалы емес токтар мен кернеулері бар
электрқабылдағыштар көп (прокаттық стандар, доғалық болат балқытатын
пештер, түзетуші қондырғылар, электрлендірілген көлік, электролиз).
Осылардың бәрі электрэнергия сапасын бұзады.
10.2 Электрэнергия сапасының көрсеткіштері
Электрэнергия сапасының көрсеткіштері екі топқа бөлінеді: негізгі
және қосымша. Негізгі көрсеткіштер электрэнергияның сапасын сипаттайтын
қасиеттерді анықтайды.
Рұқсат етілген мәндері орнатылған электроэнергия сапасының негізгі
көрсеткіштеріне жатады: жиіліктің ауытқуы, кернеудің ауытқуы, кернеудің
тербелісі, гармоникалық құраушысының коэффициенті, кернеулердің кері
реттілігінің коэффициенті, кернеулердің нөл реттілігінің коэффициенті.
Жиіліктің ауытқуы – бұл жиіліктің іс жүзіндегі және номиналды
мәнінің арасындағы айырмашылық
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f= f – f ном .
Жиіліктің ауытқуы барлық энергия жүйесіне бірдей, өйткені осы кездегі
жиіліктің мәні генераторлардың айналу жиілігімен анықталады. Қалыпты
орныққан режимдерде барлық генераторлардың жиілігі синхронды.
Сондықтан жиіліктің ауытқуы – бұл электрэнергия сапасының жалпы жүйелік
көрсеткіші.
Электр тораптарының іс жүзіндегі режимдерде түйінді нүктелердегі
кернеулердің номиналдыдан айырмашылығы бар. Сондықтан кернеу сапасы
көрсеткіштерінің мәндері электр торабының әртүрлі нүктелерінде әртүрлі.
Кернеудің ауытқуы – бұл кернеудің іс жүзіндегі және номиналды
мәндері арасындағы айырмашылық
δUу = U - U ном
немесе номиналдыдан пайызбен
U - U ном
 100 .
δUу =
(10.1)
U
Кернеудің тербелісі – бұл кернеудің ең үлкен және ең аз мәндерінің
арасындағы айырмашылық, номиналдыдан %
U - U min
 100 .
ΔUt%= max
(10.2)
U ном
Кернеудің кері реттілігінің коэффициенті – бұл кернеулердің
симметриясыздығын анықтайтын сапа көрсеткіші, %
К 2U 

U 2(1)
U ном

 100,

(10.3)

мұнда U2(1) - кернеулердің үшфазалық жүйесінің негізгі жиілігінің кері
реттілігі кернеуінің әсерлік мәні.
Осыған ұқсас үшфазалық төртсымды жүйе кернеулерінің нөл
реттілігінің коэффициенті Kоu анықталады. Kou коэффициенті (6.3) ұқсас
анықталады, тек U2(1) орнына негізгі жиіліктің нөл реттілігінің әсерлік мәні
пайдаланылады U2(1).
Кернеулер қисығының синусоидалы еместік коэффициенті
n

K HCU 

U


2

2

 100 .
U ном
мұнда Uγ - кернеудің гармоникалық құраушысының әсерлік мәні,
γ - кернеудің гармоникалық құраушысының дәрежесі;
n – кернеудің ескерілетін гармоникалық соңғы құраушысының
дәрежесі.
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