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Тема: Синхронні машини 

Тема уроку: Синхронний компенсатор. Передача реактивної потужності 

через мережу  

Мета уроку: ознайомитися та вивчити будову синхронних машин, визначити 

принцип    роботи та можливості застосування. 

Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ 

Синхронні компенсатори 

Синхронний компенсатор являє собою спеціальну синхронну машину, що 

призначена для генерації чи споживання реактивної потужності, яка не несе 

механічного навантаження, крім покривання механічних втрат на обертання. 

Синхронні компенсатори в основному застосовуються в мережах енергосистем і в 

основному використовуються для регулювання напруги. В години малих реактивних 

навантажень вони працюють з відстаючим коефіцієнтом потужності в якості 

споживачів реактивної потужності, що необхідно для підтримання режиму роботи 

генераторів станцій з нормальним збудженням за умовами стійкості. 

Основні переваги синхронних компенсаторів: 

1) широке регулювання реактивної потужності з переходом у відстаючу; 

2) можливість швидкого регулювання в імпульсному режимі; 

3) більш компактна установка в порівнянні з конденсаторною батареєю, не потрібне 

закрите приміщення при водневому охолодженні. 

Недоліки синхронних компенсаторів: 

1) наявність частин, що обертаються; 

2) значні втрати активної потужності; 

3) складні умови пуску при великих потужностях 

На промислових підприємствах застосування синхронних компенсаторів доцільне 

лише при значних реактивних навантаженнях при напрузі 6-10 кВ, особливо при 

змінному графіку навантаження, включаючи різко змінний режим (прокатні стани, 

дугові електропечі). 

    На відміну від синхронних двигунів і генераторів при визначенні затрат на 

використання підприємством реактивної потужності синхронного компенсатора 

необхідно враховувати не тільки втрати активної потужності, і втрати неробочого 

режиму, але і вартості встановлення і експлуатації синхронного компенсатора. 



Передача реактивної потужності через мережу. 

 Передача реактивної потужності через мережу (лінія, трансформатор) 

супроводжується втратами. Якщо через мережу, що має реактивне 

навантаження  , необхідно передати додаткову реактивну потужність  , то 

додаткові втрати активної потужності в мережі, кВт 

  

де  – номінальна напруга мережі (лінії, трансформатора), кВ;  – активний 

опір мережі, Ом. 

Якщо реактивне навантаження мережі  (лінії, трансформатора) за рахунок 

компенсації зменшиться на величину  , то зменшення втрат активної енергії, 

кВт, 

  

Зміна втрат реактивної енергії визначається за аналогічними формулами, в яких 

активні складові замінюються реактивними. 

При передачі реактивної потужності необхідно враховувати втрати реактивної 

потужності в мережі, реакторах і трансформаторах, так що джерело повинне 

генерувати потужність  , де  (  – додаткові втрати реактивної 

потужності в мережі, рівні приблизно 5%). 

 

Запитання для перевірки: 

1. Що таке синхронний компенсатор? 

2. Яка задача синхронного компенсатора? 

3. Які переваги синхронного компенсатора? 

4. Які недоліки синхронного компенсатора? 

5. В чому полягає передача реактивної потужності через мережу? 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: mTanatko@ukr.net 

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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