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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Завдання надійного та безперебійного 

електропостачання постійно перебуває в полі зору як суб’єктів господарювання, 

так і відповідних державних органів управління, а також наукових організацій. 

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 

2011р. N 942, одним із пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 

науково-технічних розробок на період до 2015 року є  «Технології 

електроенергетики». 

В електроенергетиці України є наявні резерви потужностей, використання 

яких обмежується, серед іншого, низькою ефективністю передавання і 

розподілення електроенергії у порівнянні з країнами Європейського 

співтовариства. Розв’язання цієї проблеми є актуальним як у масштабах 

національної економіки, так і окремих регіонів України.  

Надійність роботи електроустановок і обладнання споживачів 

електроенергії в значній мірі залежить від рівня експлуатації розподільних мереж. 

У процесі експлуатації ізоляція високовольтного електричного обладнання 

піддається негативному впливу численних факторів, в результаті чого 

відбувається зниження її діелектричної міцності, що під впливом перенапруг дуже 

часто призводить до однофазних замикань на землю. Актуальною і важливою для 

електроенергетики проблемою є розвиток і вдосконалення математичних моделей 

і методів аналізу електромагнітних процесів в системах електропостачання з 

метою розробки способів, пристроїв і рекомендацій щодо підвищення 

ефективності й надійності функціонування систем електропостачання. 

Значний внесок у дослідження процесів у контурі нульової послідовності 

мереж із незаземленою нейтраллю і в розробку автоматичних систем регулювання 

компенсації струмів однофазних замикань на землю зробили вчені Говоров П.П., 

Груба В.І., Дударєв Л.Є., Кисленко С.Н., Лихачов А.Ф., Михайлов А.М., 

Назаров В.В., Обабков В.К., Півняк Г.Г., Саєнко Ю.Л., Сивокобиленко В.Ф., 

Сирота І.М., Стогній Б.С., Шкрабець Ф.П. та ін. Однак дотепер недостатньо повно 

розглянуті питання впливу завад в контурі нульової послідовності на роботу 

автоматики, не досліджені характеристики, в тому числі статистичні, таких завад. 

Методи автоматичного регулювання котушок Петерсена, що існують, досить 

складні в практичній реалізації. Усе це вимагає проведення додаткових 

досліджень, результати виконання яких і склали зміст даної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась у відповідності до наукового напряму Донецького національного 

технічного університету та його програм, у виконанні яких здобувач брав 

безпосередню участь, а саме: у науково-дослідній роботі № Д-7-12 

«Автоматизація та управління електричними системами з нетрадиційними 

джерелами енергії» (номер державної реєстрації 0111U009993). Тематика роботи 

відповідає наказу Міністерства освіти і науки України і Національної академії 

наук України від 26.11.2009 року за № 1066/609 «Про затвердження основних 

наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у 

галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009 – 2013 роки», зокрема 
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п. 1.7.4.2. Моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та 

обладнанням і п.1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення  способів 

регулювання пристрою компенсації ємнісного струму замикання на землю 

шляхом врахування впливу завад і шуму в складі напруги нульової послідовності 

мережі.  Для досягнення цієї мети потрібно розв’язати такі задачі: 

 обґрунтувати параметри дослідної установки з використанням математичної 

моделі розподільної мережі; 

 спланувати і провести експериментальні дослідження наявних завад в 

контурі нульової послідовності розподільних мереж, визначити їх 

параметри; 

 уточнити математичну модель розподільної мережі з урахуванням завад в 

контурі нульової послідовності розподільної мережі; 

 на основі уточненої математичної моделі визначити інформаційний 

параметр для регулятора котушки Петерсена, який забезпечує низьку 

чутливість до завад; 

 визначити параметри і розробити регулятор котушки Петерсена з метою 

проведення випробувань; 

 провести лабораторні та промислові дослідження регулятора в реальних 

електричних мережах. 

Об’єкт дослідження – процеси в системах електропостачання, зокрема, в 

розподільних мережах напругою 6 – 35 кВ, які працюють в режимі незаземленої 

нейтралі. 

Предметом дослідження є процеси компенсації ємнісних струмів у 

випадку замикань на землю за допомогою автоматично регульованої котушки 

Петерсена. 

Методи дослідження. Експериментальні дослідження процесів 

проводились у реальних діючих електричних розподільних мережах напругою 

6 кВ. Теоретичні дослідження базуються на основних законах електротехніки, 

методах аналізу сигналів і систем, методах цифрової обробки сигналів, 

кореляційного та спектрального аналізу випадкових процесів. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше виявлено функціональну залежність частоти максимуму 

спектральної густини небалансної напруги електричної мережі від резонансної 

частоти контуру нульової послідовності цієї мережі. 

2. Вперше виявлено, що контур нульової послідовності реальної діючої 

мережі з незаземленою нейтраллю постійно збурюється завадами з 

характеристиками, наближеними до білого шуму, і реакція на це збурення 

спостерігається в складі небалансної напруги мережі. 

3. Отримала подальший розвиток математична модель електричної мережі з 

незаземленою нейтраллю, яка доповнена уявним джерелом струму в контурі 

нульової послідовності, що створює збурення з характеристиками білого шуму, і 

яка (модель) дозволяє встановити можливість використання статистичних 

характеристик напруги небалансу в системі регулювання котушки Петерсена. 
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4. Удосконалено спосіб настроювання індуктивності котушки Петерсена 

шляхом використання нового інформаційного параметру – розподілу 

спектральної густини небалансної напруги та частоти максимуму спектральної 

густини, що дозволяє уникнути негативних наслідків штучного збурення контуру 

нульової послідовності мережі.  

Практичне значення отриманих результатів: 

- на основі виявленої залежності є можливість розрахувати індуктивність 

котушки Петерсена, яка необхідна для повної компенсації ємнісного струму 

замикання на землю, на основі інформації про поточну індуктивність котушки 

Петерсена і частоту максимуму спектральної густини потужності шуму в контурі 

нульової послідовності;  
- розроблена математична модель дозволяє досліджувати вплив процесів в 

електричних мережах на роботу автоматичних регуляторів компенсації ємнісного 

струму однофазного замикання на землю; 

- використання статистичних характеристик шуму в складі напруги 

нульової послідовності як інформаційного параметру для системи керування 

котушкою Петерсена дозволяє створити систему керування, яка здатна 

підтримувати необхідний режим заземлення нейтралі без застосування штучного 

стимулювання контуру нульової послідовності; 

- ефективність такої системи керування котушкою Петерсена підтверджена 

проведенням випробувань і впровадженням на підприємстві «Кіровські 

електричні мережі» ДПЕК «Донецькобленерго»; 

- матеріали досліджень використовуються в науковій діяльності та в 

навчальному процесі на кафедрі “Електричні станції, системи та 

електропостачання” ДонНТУ під час викладанні курсу “Електропостачання”. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, що викладені в 

дисертації отримані здобувачем самостійно. Йому належить постановка мети і 

задач дослідження, формулювання вимог до системи керування котушкою 

Петерсена, планування і проведення експериментальних досліджень, розробка 

математичної моделі шуму і завад, обґрунтування алгоритму роботи системи 

керування і розробка практичної реалізації, а також проведення випробувань 

дослідного зразка регулятора котушки Петерсена. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, які викладені у 

дисертації, були оприлюднені і обговорені на:  

1. VI Міжнародній науково-технічній конференції «Керування режимами 

роботи об'єктів електричних та електромеханічних систем – 2013 » 21 – 24 травня 

2013 р., м. Донецьк; 

2. ХІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми сучасної 

електротехніки – 2012» 4 – 8 червня 2012 р., м. Вінниця;  

3. Першій регіональній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти 

механізації та автоматизації енергоємних виробництв», лютий 2013 р., 

м. Красноармійськ; 

4. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

економічного і соціального розвитку регіону», грудень 2011р., м. Красноармійськ.  
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Публікації. За результатами дисертації опубліковано 5 друкованих праць у 

фахових виданнях України в тому числі 1 у виданні, яке проіндексовано 

наукометричною базою «Scopus», та в 3-х збірниках матеріалів конференцій. 

Подано 1 заявку на патент України на винахід. 

Структура й обсяг роботи. Робота складається зі вступу, шістьох розділів, 

висновків, переліку посилань із 103 найменувань, 3-х додатків, містить 172 

сторінку тексту, у тому числі 154 сторінки основного тексту, 6 таблиць, 67 

рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Огляд і аналіз застосування та регулювання котушки 

Петерсена» наведено огляд наукових публікацій, які стосуються історії питання 

заземлення нейтралі електричних мереж, впливу режиму нейтралі на надійність і 

електробезпеку розподільних мереж. 

Оглянуто чинні нормативні документи України, які регламентують питання 

улаштування і експлуатації електроустановок. 

Проаналізовано теоретичні моделі та результати практичних досліджень 

виникнення перенапруг у розподільних електричних мережах.  

Розглянуто результати досліджень ферорезонансних явищ, які 

спостерігалися в розподільних мережах. 

Приділено увагу недолікам і перевагам режиму заземлення нейтралі через 

активний опір. 

Проаналізовано способи і пристрої сигналізації та селективного захисту від 

однофазних замикань на землю. 

Оглянуто публікації, в яких розглядаються пристрої для компенсації 

ємнісних і активних складових струму однофазного замикання на землю. 

Приділено увагу автоматичним системам керування пристроями 

компенсації і математичним моделям, на які спираються автоматичні системи 

керування. Наведено приклади систем автоматичного керування компенсацією 

ємнісного струму однофазного замикання на землю відомих транснаціональних 

виробників. 

Аналіз стану даного питання дозволив зробити такі висновки. Компенсація 

є найбільш ефективною у випадку точного налаштування котушки Петерсена 

(розлад компенсації не повинен перевищувати 4 – 5%). 

Існуючі розподільні мережі зазвичай обладнані котушками Петерсена, 

оскільки це було передбачено ПУЕ, починаючи з 50-х років минулого століття. 

Вимога облаштовувати пристрої компенсації автоматичними регуляторами 

з’явилась в ПУЕ порівняно недавно, в 2009 році, тому не всі діючі котушки 

Петерсена обладнані автоматичними регуляторами. 

Резервом підвищення надійності електропостачання може бути широке 

впровадження систем автоматичного регулювання пристроїв компенсації 

ємнісного струму замикань на землю в електричних мережах напругою 6 – 10 кВ. 

Для керування котушкою Петерсена використовуються різноманітні 

пристрої, які побудовані на різних принципах. На практиці найбільше 
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застосування отримали екстремальний і фазовий принципи. Головним недоліком 

екстремального принципу є невизначеність необхідного напряму регулювання або 

необхідність створення «пошукових» коливань. Недоліком фазового принципу є 

необхідність створення значної і стабільної в часі несиметрії фазних напруг 

відносно землі. Така несиметрія призводить до збільшення фазних напруг 

відносно землі і, відповідно, негативно впливає на ізоляцію мережі.  

Проблема якісного настроювання компенсації ємнісного струму 

однофазних замикань на землю потребує подальших досліджень, зокрема, 

необхідним є аналіз впливу завад на пристрої автоматичного регулювання 

компенсації. 

У другому розділі «Математична модель для аналізу процесів за замикань 

на землю в мережах 6 – 35 кВ» було побудовано математичну модель 

розподільної електричної мережі. Моделювання здійснювалось на основі 

заступної схеми мережі, показаної на рис.1. 

 
Рисунок 1 –  Заступна схема мережі 

 

На рис. 1 частина схеми з індуктивностями L1-L3 представляє 

трансформатор, що живить мережу; L4-L9 представляє кабельну лінію; L10-L15 – 

асинхронний двигун, що живиться від мережі. Диференційні рівняння були 

отримані за методом контурних струмів. Розв’язання рівнянь здійснювалось 

чисельним методом за допомогою комп’ютерної програми MATHCAD. 

Дана модель дозволяє досліджувати перехідні процеси в розподільних 

мережах, які пов’язані з однофазними замиканнями на землю. В цій моделі 

перетворено з’єднання джерел електрорушійної сили з трикутника (що, як 

правило, спостерігається на практиці в розподільних мережах) на зірку, оскільки 

це дозволяє отримати нейтральну точку мережі, до якої підключена котушка 

Петерсена. Моделювання однофазного замикання на землю здійснювалось 

шляхом зміни опору фазної ізоляції, що дозволяло моделювати також і нестійкі 

замикання на землю і визначати сценарій виникнення і погасання електричної 

дуги. Важливим фактором, який впливає на ймовірність повторного виникнення 

електричної дуги, є швидкість відновлення напруги пошкодженої фази. 

Типовий перехідний процес відновлення напруги пошкодженої фази, 

отриманий за допомогою моделі, наведено на рис.2. 
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Рисунок 2 – Графік відновлення напруги пошкодженої фази (Uc) і 

зменшення ННП (Ud) в часі за умови точного настроювання компенсації. 

Коефіцієнт демпфування – 2%. 

 

Аналіз змодельованих перехідних процесів за різних значень розладу 

компенсації і коефіцієнта демпфування (КД) дозволив отримати такі залежності 

часу відновлення напруги пошкодженої фази від цих параметрів (див. рис.3): 

 

 
 

Рисунок 3 – Графіки залежності часу відновлення напруги пошкодженої 

фази від ступеня розладу компенсації. 

 

Дане дослідження дозволяє уточнити вимоги до точності настроювання 

котушки Петерсена. Рис. 3 демонструє як коефіцієнт демпфування і точність 

настроювання котушки Петерсена впливають на час відновлення напруги 

пошкодженої фази після ліквідації однофазного замикання на землю. 

Також за допомогою даної моделі було досліджено процес проникнення 

шуму фазних напруг у напругу нульової послідовності. З’ясовано, що навіть дуже 

незначний шум, який є непомітним на осцилограмі, може бути виявлений за 

допомогою перетворення Фур’є. Наприклад, додавання до фазної напруги 

псевдовипадкової величини, згенерованої за допомогою стандартної функції 

програми MATHCAD, яка має рівномірний розподіл в межах 0,1% амплітуди 
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синусоїди фазної напруги, призводить до добре помітних максимумів на 

періодограмі напруги нульової послідовності (див. рис.4 і рис.5). 

 

 

Рисунок 4 – Періодограма напруги нульової послідовності. Індуктивність 

котушки Петерсена складає 0,5 від резонансної. Коефіцієнт демпфування – 2% 

 
Рисунок 5 – Періодограма напруги нульової послідовності. Індуктивність 

котушки Петерсена складає 2,0 від резонансної. Коефіцієнт демпфування – 2% 

 

Частоти максимумів на періодограмах рис.4 і рис.5 відповідають 

резонансній частоті контуру нульової послідовності. Якщо відомо резонансну 

частоту і поточну індуктивність котушки Петерсена, то існує можливість 

розрахувати індуктивність котушки Петерсена, яка необхідна для повної 

компенсації ємнісного струму замикання на землю, за формулою: 

 
2

0
50









 mfLL , 

 

де L – цільова індуктивність котушки Петерсена, Гн; 

 L0 – поточна індуктивність котушки Петерсена, Гн; 

 fm– частота максимуму спектральної густини потужності шуму в 

контурі нульової послідовності, Гц. 
У третьому розділі «Методика дослідження процесів у контурі нульової 

послідовності мережі 6 – 35  кВ» сплановано проведення експерименту. Оскільки 

досліджувати електричну мережу планувалось за відсутності нестійких замикань 

на землю і відповідних перехідних процесів, то було вирішено спростити 
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заступну схему рис.1 шляхом виключення елементів, які несуттєво вливають на 

процеси в електричній мережі в неаварійному стані. Таким чином було отримано 

схему рис.6. 

 

 
 

 Рисунок 6 – Заступна схема компенсованої мережі 

 

Базовою формулою, яка характеризує напругу нульової послідовності і є 

отриманою за допомогою метода двох вузлів, визначено: 

 

      

 
L

j
CCCjgggg

CjgECjgECjgE
U

CBALCBA

CCCBBBAAA









0

,   (1) 

де U0 – комплексна напруга нульової послідовності мережі; 

 EA, EB, EC – фазні комплексні ЕРС мережі; 

 gA, gB, gC – активні провідності фазної ізоляції мережі відносно землі 

фаз А, В, С відповідно; 

 CA, CB, CC – ємності фазних провідників мережі відносно землі фаз А, 

В, С відповідно; 

 gL, – активна провідність заступної схеми котушки Петерсена, що 

відображає втрати в котушці Петерсена; 

 L – індуктивність котушки Петерсена. 

Чисельник формули (1) має розмірність струму. Чисельник відрізняється від 

нуля тільки у випадку несиметрії фазних активних і (або) ємнісних опорів, що 

завжди має місце на практиці. Напруга нульової послідовності буде відрізнятись 

від нуля тільки якщо ненульовим є чисельник формули (1). Якщо ввести нову 

змінну І0, яка дорівнює чисельнику (1): 

 

     CCCBBBAAA CjgECjgECjgEI  0
, 

 

а також ввести позначення: 

 

LCBA ggggg  ; 
CBA CCCC  , 

 

отримуємо: 
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0

0
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Якщо вважати І0 стимулом, а U0 – реакцією контуру нульової послідовності 

мережі, то передавальна функція цієї системи буде мати вигляд: 

 

pL
pCg

pK
1

1
)(




.       (2) 

 

Така функція (2) є передавальною функцією частотного фільтру. Вона 

змінює розподіл спектральної густини потужності сигналу, в т.ч. і випадкового, 

який проходить через систему. Таким чином, маючи інформацію про розподіл 

спектральної густини потужності стимулу і таку саму інформацію про реакцію 

системи (напругу нульової послідовності) можемо визначати параметри 

передавальної функції системи. 

Створення фізичних моделей електричних мереж є досить складним і 

коштовним, тому як дослідну установку вирішено було використати реальну 

діючу електричну мережу, яка живиться від шин 6 кВ підстанції 

«Красноармійська-110». 

Досліджуваними координатами визначено напруги, які можна отримати від 

вимірювального трансформатора напруги підстанції – це напруга нульової 

послідовності та фазні напруги. 

Визначено необхідний частотний діапазон досліджень напруги нульової 

послідовності в межах 22,36 – 111,8 Гц. Такий діапазон вибрано, виходячи з того, 

що межі регулювання струму котушки Петерсена, яка серійно виготовлялася і 

була встановлена на даній підстанції, дорівнює 1:5. Заздалегідь невідомо, в якому 

напрямку (до збільшення або зменшення) потрібно буде регулювати котушку 

Петерсена, тому припускаємо, що струм котушки може відрізнятися від 

потрібного максимум в 5 раз в більшу або меншу сторону. Резонансна частота 

коливальної системи контуру нульової послідовності визначається формулою: 

 

LC
f

2

1
 ,      (3) 

 

де f – резонансна частота; 

 L – індуктивність котушки Петерсена; 

 C – ємність мережі відносно землі. 

Формула (3) показує, що резонансна частота зворотно пропорційна кореню 

квадратному індуктивності котушки Петерсена. Таким чином, отримуємо 

можливе відхилення резонансної частоти в 5
1/2

 раз від частоти живлення мережі 

50 Гц. 
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Визначений частотний діапазон дозволяє використати такий широко 

доступний засіб фіксації результату експерименту, як стандартну комп’ютерну 

звукову карту. З метою приведення рівнів сигналів, отриманих від 

вимірювального трансформатора напруги, до величин, які можуть сприйматись 

лінійним входом звукової карти, була використана схема, наведена на рис.7. 

  

 

Рис.7 – Схема пристрою узгодження рівнів сигналів 

Також у даному розділі було проаналізовано амплітудно-частотні, фазо-

частотні характеристики пристрою узгодження рівнів сигналів, розраховано 

методичні похибки дискретизації за часом і за амплітудою аналогово-цифрового 

перетворювача звукової карти. З’ясовано, що характеристики звукової карти з 

точки зору похибок в даному частотному діапазоні не гірші, а в багатьох випадках 

значно кращі у порівнянні з сучасними осцилографами. Додатковими перевагами 

звукової карти є «нульова» ціна, оскільки вона наявна майже в будь-якому 

комп’ютері, а також її висока гнучкість, завдяки широкому вибору програмного 

забезпечення. 

У четвертому розділі «Дослідження завад у контурі нульової послідовності 

розподільної мережі» наведено результати, отримані в діючій розподільній 

мережі. На першому етапі досліджено складову напруги нульової послідовності з 

частотою 50 Гц. Візуальне спостереження за осцилограмою напруги нульової 

послідовності показало в деяких випадках значне відхилення від синусоїди. Для 

визначення величини і фази напруги з метою підвищення стійкості до завад було 

використано алгоритм розкладання сигналу на ортогональні складові на основі 

перетворення Фур’є для першої гармоніки: 

 

 


T

dtttxa
0

0 )cos()(  ,     (4) 


T

dtttxb
0

0 )sin()(  ,     (5) 

 

де x(t) – досліджуваний сигнал; 

 ω0 – основна частота сигналу, в даному випадку дорівнює 100π/с; 
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 T – період основної частоти сигналу, в даному випадку дорівнює 

0,02 с; 

 t – час. 

Рівняння (4) і (5) в дискретній формі виглядають так: 
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де x[n] – відліки досліджуваного сигналу; 

n – номер відліку; 

N – загальна кількість відліків за період досліджуваного сигналу. 

Від декартових координат a і b перейдемо до полярних A і α, працювати з 

якими в деяких випадках зручніше:  

 
22 baA  , 

 

a

b
arctg . 

 

Для побудови рис. 8, 9, 10 використано один характерний файл даних 

тривалістю близько 7,7 с, який було записано під час сильного вітру в діючій 

електричній мережі. За суб’єктивними оцінками швидкість вітру в районі 

підстанції на час запису складала 7 – 10 метрів за секунду. Достовірно оцінити, 

якою була швидкість вітру на трасах повітряних ліній напругою 6 кВ даної 

мережі, очевидно, не було можливості. 

 

 
Рисунок 8 – Осцилограма напруги нульової послідовності 

 

Осцилограма рис. 8 виглядає заштрихованою, оскільки за такого масштабу 

часу неможливо розгледіти синусоїду.  
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Рисунок 9 – Кут зсуву фаз в радіанах між напругою нульової послідовності 

та фазною напругою 

 
Рисунок 10 – Траєкторія вектора напруги нульової послідовності на 

комплексній площині під час сильного вітру 

 

Наведені на рис.7 – 9 результати показують, що за певних погодних умов, 

регулятори пристроїв компенсації ємнісного струму замикання на землю, які 

використовують фазову або екстремальну характеристики напруги нульової 

послідовності, можуть виявитись непрацездатними в результаті значних завад. 

Це викликається, ймовірно, торканням гілок дерев до провідників 

повітряних ліній. Такий висновок стимулював дослідження інших інформаційних 

параметрів напруги нульової послідовності, які були б стійкими до завад. Таким 

параметром, зокрема, виявилась спектральна густина потужності напруги 

нульової послідовності. 

Оскільки досліджуваний процес є випадковим, можемо говорити про окремі 

оцінки спектральної густини потужності, отримані шляхом обробки зафіксованих 

експериментально реалізацій напруги нульової послідовності діючої мережі. 

Розрахунки виконувались за формулою дискретного перетворення Фур’є: 
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де x[n] – відліки досліджуваного сигналу (напруги нульової послідовності); 

N – кількість відліків в серії; 

X[k] – результат перетворення Фур’є. 

Оцінки спектральної густини потужності у вигляді періодограм наведені на 

рис.11 і рис.12. Під час реєстрації вказаних відліків резонансна частота контуру 

нульової послідовності складала 71 Гц і 86 Гц відповідно. 

 

 
 

Рисунок 11 – Періодограма напруги нульової послідовності. Резонансна 

частота КНП 71 Гц 

 

 
Рисунок 12 – Періодограма напруги нульової послідовності. Резонансна 

частота КНП 86 Гц 

 

Нижче (на рис.13) наведено результати спектрального аналізу запису 

напруги нульової послідовності довжиною приблизно 157 секунд.  
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Рисунок 13 – 2-D Періодограма напруги нульової послідовності 

 

Під час цього запису ємність мережі не змінювалась, а з котушкою 

Петерсена проводились такі дії: 

1. Протягом приблизно однієї хвилини нічого не здійснювалось. Котушку 

Петерсена було настроєно з перекомпенсацією. Резонансна частота складала 

близько 71 Гц. 

2. Було здійснено перестроювання котушки Петерсена в напрямку 

збільшення індуктивного струму, тобто віддалення від стану правильного 

настроювання. Процес перестроювання продовжувався кілька секунд. 

3. Протягом приблизно однієї хвилини знову нічого не здійснювалось. 

Котушку Петерсена було настроєно з перекомпенсацією. Резонансна частота 

складала близько 86 Гц. 

4. Було здійснено перестроювання котушки Петерсена в напрямку 

зменшення індуктивного струму, тобто повернення до попереднього стану 

настроювання. Процес перестроювання продовжувався кілька секунд. Резонансна 

частота знову повернулась до величини 71 Гц. 

5. Протягом деякого часу знову нічого не здійснювалось. Котушку 

Петерсена було настроєно з перекомпенсацією. 

Таким чином, рис. 13 наочно демонструє, як зміна в часі резонансної 

частоти контуру нульової послідовності призводить до зміни частоти максимуму 

спектральної густини потужності напруги нульової послідовності. 

У п’ятому розділі «Математична модель шуму напруги нульової 

послідовності мережі» було побудовано математичну модель такого шуму з 

метою використання її для розробки систем регулювання котушки Петерсена.   

Зважаючи на те, що модель контуру нульової послідовності є лінійною, 

доцільно представити цей шум (або складову) в моделі у вигляді окремого 
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джерела струму IN, що дозволяє незалежно аналізувати реакцію кола на шум і на 

інші складові ННП (рис. 14). 

 
 

Рисунок 14 – Заступна схема для моделювання контуру нульової послідовності 

компенсованої електричної мережі для діапазону частот 17 – 150 Гц 

 

На рис. 14 позначено: 0 – нульовий вузол схеми, що відповідає нульовій 

точці трьохфазної мережі, L – індуктивність котушки Петерсена, C – сумарна 

ємність фазних провідників на землю, g – сумарна активна провідність ізоляції 

фазних провідників на землю, IX – струм несиметрії контуру нульової 

послідовності мережі, IN – джерело струму з характеристиками білого шуму 

контуру нульової послідовності мережі. 

У ході експериментальних досліджень у діапазоні частот 17 – 150 Гц не 

було виявлено локальних максимумів шуму, які б перевищували локальний 

максимум, що відповідає резонансній частоті контуру нульової послідовності. 

Потенційно небезпечними з точки зору створення хибних максимумів 

спектральної густини потужності в напрузі нульової послідовності можуть бути 

такі джерела сигналів: 

- обертові електричні машини. Існує великий масив досліджень в області 

спектральної діагностики таких машин, в яких показано, що машини з дефектами 

можуть бути джерелами коливань, але ймовірність того, що в мережі знайдеться 

дефектна електрична машина достатньо великої потужності є незначною; 

- тиристорні перетворювачі, особливо типу «Integral Cycle Control», що в 

процесі нормальної роботи можуть створювати сигнали з частотами, які 

потрапляють в досліджуваний діапазон, але такі перетворювачі мало поширені та 

зазвичай мають невелику потужність; 

- друга гармоніка основної частоти також має недостатню потужність, а 

потужна третя знаходиться поза межами досліджуваного частотного діапазону. 

Зазначені потенційні ризики були ретельно досліджені і враховані під час 

розробки дослідного зразку системи керування котушкою Петерсена. 

У шостому розділі «Практичне використання отриманих результатів» 

визначено вимоги до системи керування котушкою Петерсена, яку побудовано на 

основі аналізу статистичних частотних характеристик напруги нульової 

послідовності. Призначенням даної системи керування була експериментальна 

перевірка можливості використання на практиці виявленої функціональної 

залежності розподілу спектральної густини небалансної напруги в контурі 

нульової послідовності від поточного значення нескомпенсованого реактивного 

струму однофазного замикання на землю. 
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Передбачалось, що система буде керувати котушкою Петерсена, яка є 

доступною для досліджень і встановленою в мережі напругою 6 кВ на підстанції 

«Красноармійська – 110» підприємства «Кіровські електричні мережі». Дану 

котушку Петерсена було виготовлено в 1975 році підприємством 

«Донбасенергоремонт» і її регулювання здійснювалось шляхом зміни геометрії 

магнетопроводу. Виконавчий орган складався, серед іншого, з трьохфазного 

асинхронного двигуна і реверсивного пускача. Час повного ходу виконавчого 

органу з одного крайнього положення в інше складав 30 с. З прив’язкою до цієї 

котушки Петерсена і було сформульовано вимоги до системи керування. 

Зокрема, було визначено, що час реакції системи керування на зміну 

ємності мережі має складати 60 – 90 с. Цей час є потрібним для завершення 

роботи мережевої автоматики (наприклад, системи автоматичного повторного 

включення), а також для завершення оперативних дій персоналу. Цей час може 

бути використаний для накопичення надлишкових даних для подальшої 

статистичної обробки з метою уникнення випадкових помилок у роботі системи 

керування котушкою Петерсена. Визначаючи час реакції, було взято до уваги ту 

обставину, що процес регулювання котушки Петерсена відбувається за 

відсутності однофазного замикання на землю, а також те, що ймовірність 

виникнення такого замикання протягом процесу настроювання є незначною. 

Побудовано блок-схему взаємодії регулятора з джерелом сигналів і з 

виконавчим органом (див. рис.15). 

 

 
Рисунок 15 – Схема взаємодії системи керування компенсацією ємнісних 

струмів з джерелами сигналів і з виконавчим органом 

 

На рис. 15 використано такі позначення: 

Т – приєднувальний трансформатор котушки Петерсена; 

КП – котушка Петерсена; 

TV – вимірювальний трансформатор напруги типу НТМИ – 6; 

Визначено вимоги до часу затримки спрацювання (90 с.), зони нечутливості 

(3%), рівнів вхідних сигналів (0,1 – 15 В діючого значення), до аналого-цифрового 

перетворювача і до обчислювача. 
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За даними вимогами було спроектовано і виготовлено дослідний зразок 

системи керування, який успішно пройшов випробування і був введений в 

дослідну експлуатацію 16.07.2012 року. Дослідний зразок системи керування 

успішно експлуатується на вищезгаданій підстанції донині. 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-практичну задачу 

підвищення ефективності функціонування електричних мереж напругою 6 – 10 кВ 

за рахунок удосконалення способу регулювання пристрою компенсації ємнісного 

струму – котушки Петерсена. Зокрема отримано такі результати. 

1.  Удосконалено спосіб настроювання індуктивності котушки Петерсена 

шляхом використання нового інформаційного параметру – розподілу 

спектральної густини напруги нульової послідовності та частоти максимуму цієї 

спектральної густини, що зробило цей спосіб «пасивним» і дозволило уникнути 

негативних наслідків штучного збурення контуру нульової послідовності мережі. 

Штучне збурення контуру нульової послідовності прискорює знос ізоляції, може 

призводити до збільшення рівнів перенапруг у мережі і, таким чином, веде до 

погіршення надійності та ефективності експлуатації електричної мережі. 

2. У результаті експериментів з’ясовано, що в розподільних мережах з 

повітряними лініями погодні умови, зокрема сильний вітер, можуть створювати 

значні завади на частоті 50 Гц. Такі завади можуть негативно впливати на роботу 

автоматичних регуляторів настроювання пристроїв компенсації, які 

використовують як інформаційний параметр фазу або амплітуду напруги нульової 

послідовності на частоті 50 Гц. Такі завади можуть також впливати на роботу 

систем релейного захисту (наприклад, на захист від однофазних замикань на 

землю). 

3. Вперше виявлено, що контур нульової послідовності реальної діючої 

мережі з незаземленою нейтраллю постійно збурюється білим шумом 

енергосистеми і реакція на це збурення спостерігається в складі напруги нульової 

послідовності, як мінімум, в діапазоні частот 17 – 150 Гц. 

4. Вперше виявлено функціональну залежність частоти максимуму 

спектральної густини небалансної напруги в контурі нульової послідовності 

електричної мережі від резонансної частоти контуру нульової послідовності. 

5. Ефективність автоматичного регулятора, що використовує новий 

інформаційний параметр – частоту максимуму спектральної густини потужності 

шуму в напрузі нульової послідовності  – підтверджено проведенням випробувань 

і впровадженням на підприємстві «Кіровські електричні мережі». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Лисенко В.А. Регулювання котушки Петерсена на основі статистичних 

частотних характеристик напруги нульової послідовності. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи. – Державний 

вищий навчальній заклад «Донецький національний технічний університет», 

м. Красноармійськ, 2015. 

Вирішуючи задачі регулювання (настроювання) котушки Петерсена 

необхідно враховувати вплив завад на системи регулювання. Проблема якісного 

настроювання котушки Петерсена в сучасних умовах є досить актуальною з 

урахуванням великої протяжності електричних мереж напругою 6 – 35 кВ.  

В результаті проведених досліджень вдалось визначити інформаційний 

параметр, вплив завад на який є незначним. 
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Експериментальні дослідження в діючих електричних мережах підтвердили 

практичну можливість використання нового інформаційного параметра в 

автоматичному регуляторі котушки Петерсена. 

Результатом досліджень є виявлення нових залежностей, які дозволяють 

вирішити проблему компенсації ємнісних струмів замикань на землю і завдяки 

цьому підвищити надійність систем електропостачання. 

Ключові слова: замикання на землю, нульова послідовність, шум, завади, 

котушка Петерсена. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Лысенко В.А. Регулирование катушки Петерсена на основе 

статистических частотных характеристик напряжения нулевой 

последовательности. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.14.02 – Электрические станции, сети и системы. – 

Государственное высшее учебное заведение «Донецкий национальный 

технический университет», г. Красноармейск, 2015. 

Решая задачи регулирования (настройки) катушки Петерсена необходимо 

учитывать влияние помех на системы регулирования. Проблема качественной 

настройки катушки Петерсена в современных условиях является весьма 

актуальной с учетом большой протяженности электрических сетей напряжением 6 

- 35 кВ. 

В результате проведенных исследований удалось определить 

информационный параметр, влияние помех на который незначительно. Таким 

информационным параметром оказалось распределение спектральной плотности 

напряжения небаланса электрической сети.  

Экспериментальные исследования в действующих электрических сетях 

подтвердили практическую возможность использования нового информационного 

параметра в автоматическом регуляторе катушки Петерсена.  

Результатом исследований является выявление новых зависимостей, 

которые позволяют решить проблему компенсации емкостных токов замыкания 

на землю и благодаря этому повысить надежность систем электроснабжения. 

Ключевые слова: замыкание на землю, нулевая последовательность, шум, 

помехи, катушка Петерсена. 

 

ABSTRACT 

 

Lysenko V.A. Using the zero sequence voltage statistical frequency 

characteristic for Petersen coil tuning.-Manuscript. 

The dissertation on the grade of a scientific degree of the candidate of technical 

science on a speciality 05.14.02 – Power plants, networks and systems. – Donetsk 

national technical university, Krasnoarmijsk, 2015. 

The objective of this work is improvement of the adjustment methods of 

capacitive current compensation device by considering impact of noise and interference 
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in zero-phase sequence voltage. To reach this objective, following problems were 

solved: 

- parameters of the prototype were validated using mathematical model of 

distributed electric network 

- experimental investigation of existing noise and interference in zero-phase 

sequence loop was planed and performed, their parameters were determined 

- mathematical model of distributed network was defined more precisely 

considering the noise in zero-phase sequence loop of distributed network 

- based on refined mathematical model, informational parameter for Petersen coil 

adjustment was determined, that has high noise tolerance 

- parameters were determined, and Petersen coil regulator for research purposes 

was developed 

- laboratory and practical Petersen coil investigations were performed using real 

electric network 

In this thesis actual theoretical and practical problem of increasing efficiency of 

the 6 - 10 kV electric networks by improvement adjustment methods of capacitive 

current compensation device (Petersen coil) was solved. 

The method of Petersen coil inductance adjustment was improved using new 

informational parameter - distribution of spectral density of zero-phase sequence 

voltage and frequency of maximum level of this spectral density, that made this method 

“passive” and allowed to avoid negative impact of artificial zero-phase sequence 

excitation. Artificial excitation of zero-phase sequence loop hastens the wearing of 

insulation and can lead to increased levels of overvoltage in the network, and thus leads 

to reduced durability and efficiency of electric network usage. 

As a result of experiments it was determined that in distributed networks with 

open-wire lines weather conditions e.g. strong wind may create significant interference 

with frequency 50 Hz. This interference  may have negative impact on work of 

automatic Petersen coil adjustment devices, that are using phase or voltage amplitude of 

zero-phase sequence loop at 50 Hz frequency as informational parameter. Such 

interference may also affect on relay shield devices (like protection from one-phase to 

ground shorting). 

For the first time it was discovered that zero-phase sequence loop with non-

rounded midpoint wire is constantly excited by white nose of power systems, and 

reaction to this excitation can be observed on zero-phase sequence voltage in range at 

least 17-150 Hz. 

For the first time functional dependency of frequency of maximum level of 

spectral density of unbalanced zero-phase sequence voltage of electric network from 

resonance frequency of zero-phase sequence was discovered. 

The efficiency of automatic adjustment device that is using new informational 

parameter - frequency of maximum level of spectral density of noise power in zero-

phase sequence loop was confirmed by experiments and in practice by deployment on 

Kirov Electric Networks company. 

Keywords: phase-to-earth fault, zero sequence voltage, noise, interference, 

Petersen coil. 

 


