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Метою  магістерської  роботи  є  удосконалення  системи  компенсації

неактивних  складових  струмів  при  підключенні  енергоємного  обладнання  з

нелінійними характеристиками для можливості  створення енергоефективного

комплексу  компенсації  компонент  неактивної  потужності  різкозмінного

навантаження.

Аналітична  робота  представляє  собою  аналіз  основних  енергоємних

споживачів  електричної  енергії  та  їх  негативний  вплив  на  мережу

електропостачання.  На  основі  проведеного  аналізу  запропоновано

впровадження сучасної системи компенсації на машинобудівному підприємстві

для усунення негативного впливу працюючого обладнання. 

Розрахунково-дослідницька  робота  полягає  в  дослідженні  процесів

компенсації  систем  електропостачання  у  частотній  області  з  використанням

автоматизованого  методу  формування  складових  електричних  величин  та

аналізі  процесів  компенсації  системи  електропостачання  з  тигельною  піччю

опору.  На  основі  отриманих  даних  проведено  математичне  моделювання  та

аналіз  роботи  системи  компенсації  неактивних  складових  струму  в  умовах

гармонічних спотворень напруги мережі живлення та показано можливість її

впровадження на машинобудівному підприємстві.

Запропоновано шлях модернізації  системи компенсації  негативного

впливу нелінійного енергоємного обладнання на мережу електропостачан-

ня на машинобудівному підприємстві ПАТ «АвтоКрАЗ».
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