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ანოტაცია თუ სისტემაწარმომქმნელ ქსელში 

(𝑈ნ ≥ 220 კვ) ზემაღალი ძაბვის ხაზები დატვირ-

თულია ნატურალურ სიმძლავრეზე ნაკლები სიმძ-

ლავრით, გვაქვს ჭარბი რეაქტიული სიმძლავრე. ამ 

სიმძლავრის უფრო დაბალი დონის ძაბვის ქსე-

ლებში (𝑈ნ ≤ 110 კვ ) გადადინება, ტექნიკურ-ეკო-

ნომიკური თვალსაზრისით, არამიზანშეწონილია 

და მოითხოვება მისი ადგილზე კომპენსაცია. სტა-

ტიაში, ელექტროენერგიის ხარისხის კრიტერიუმის 

მიხედვით, სისტემური მიდგომის პრინციპის გათ-

ვალისწინებითა და ქსელის კვანძების საკუთარი და 

ურთიერთრეაქტიული წინაღობების გამოყენებით, 

მიღებულია სისტემაწარმომქმნელ ქსელში მაკომ-

პენსირებელი დანადგარის შერჩევის მათემატიკუ-

რი მოდელი.  

 ელექტროენერგიის ხარისხის კრიტერიუმი გუ-

ლისხმობს სისტემაწარმომქმნელი ქსელის კვან-

ძებში მუშა ძაბვებისადმი წაყენებული მოთხოვნე-

ბის უზრუნველყოფას. მიღებული მათემატიკური 

მოდელის მიხედვით იმ კვანძებში, სადაც მუშა ძაბ-

ვები აღემატება დასაშვებ მნიშვნელობას, დაიდგმე-

ბა ჭარბი რეაქტიული სიმძლავრის მიმღები მაკომ-

პენსირებელი დანადგარი, მაგრამ თუ რომელიმე 

კვანძი გამოირჩევა დიდი რეაქტიული დატვირთ-

ვით და, ამასთან დაკავშირებით, ძაბვა დასაშვებზე 
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დაბალია, მაშინ მოდელის მიხედვით ამ კვანძში 

მოითხოვება დამატებითი რეაქტიული სიმძლავ-

რის წყაროს დაყენება. ამასთან, ეკონომიკურობის 

კრიტერიუმის მიხედვით, მოდელი ითვალისწი-

ნებს აღნიშნული რეაქტიული სიმძლავრის წყაროს 

ოპტიმალურ გადანაწილებას სისტემაწარმომქმნე-

ლი ქსელის კვანძთან მიერთებული მანაწილებელი 

ქსელის კვანძებს შორის. 

საკვანძო სიტყვები მაკომპენსირებელი და-

ნადგარი; მანაწილებელი ქსელი; მუშა ძაბვა; რეაქ-

ტიული სიმძლავრის დამატებითი წყარო; საკუთა-

რი და ურთიერთწინაღობა; სისტემაწარმომქმნელი 

ქსელი.  

შესავალი

თანამედროვე ელექტრული სისტემების ელექტ-

როგადაცემის ქსელის სტრუქტურა ზოგადად მოი-

ცავს სხვადასხვა ნომინალური ძაბვისა და კონფი-

გურაციის ქსელის ელემენტებს (მაღალი და ზემაღა-

ლი ძაბვის, ასევე საშუალო და დაბალი ძაბვის ელე-

ქტროგადაცემის ხაზებსა და ტრანსფორმატორებს). 

აღნიშნულ სტრუქტურაში მათი გამტარუნარიანო-

ბისა და დანიშნულების მიხედვით გამოყოფენ: სის-

ტემაწარმომქმნელ, რეგიონულ - მანაწილებელ, ად-

გილობრივ მანაწილებელ და კომუნალურ ქსელებს 

(სურ. 1) [1].

 

სურ. 1. ელექტროსისტემის გადაცემის ქსელის სტრუქტურა 

 

ელექტროგადაცემის ქსელის სტრუქტურული 

სქემიდან ჩანს, რომ ყოველი დაბალი დონის ქსე-

ლი უფრო მაღალი დონის ქსელთან დაკავშირე-

ბულია ერთი კვანძით და ეს კვანძი უფრო დაბალი 
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დონის ქსელისთვის საბალანსო კვანძი ანუ კვების 

ცენტრია. 

სისტემაწარმომქმნელი ქსელის მაღალი და ზე-

მაღალი ძაბვის ხაზების მიერ გენერირდება დიდი 

სიდიდის რეაქტიული სიმძლავრე. ამ ხაზების ინ-

დუქციურ წინაღობებში რეაქტიული სიმძლავრის 

დანაკარგები დიდია სისტემის მუშაობის მაქსიმა-

ლური დატვირთვის რეჟიმში, ხოლო შედარებით 

მცირე მინიმალური დატვირთვის რეჟიმში. ამიტომ, 

სისტემაწარმომქმნელი ქსელის მინიმალური დატ-

ვირთვის რეჟიმი ხასიათდება რეაქტიული სიმძ-

ლავრის მნიშვნელოვანი სიჭარბით [2]. ელექტრო-

მომხმარებლები, რომლებიც მიერთებულია მანაწი-

ლებელი ქსელების კვანძებში, ქსელიდან აქტიურ 

სიმძლავრესთან ერთად მოითხოვს შესაბამისი სი-

დიდის რეაქტიულ სიმძლავრესაც, რომლის ტრანს-

პორტირება სისტემაწარმომქმნელი ქსელიდან მანა-

წილებელი ქსელების მომხმარებლებამდე იწვევს 

როგორც ძაბვის, ისე აქტიური ენერგიის დანა-

კარგებს, რაც ტექნიკურ-ეკონომიკური თვალსაზ-

რისით არამიზანშეწონილია.

ძირითადი ნაწილი

გადაცემის ქსელის ნებისმიერ 𝑖-ურ კვანძში 

მუშა ძაბვის გადახრის სიდიდე განისაზღვრება 

გამოსახულებით [3]: 

∆𝑈 =
1

𝑈ნ
∙ 𝑃 𝑅 + 𝑄 𝑋 . 

შესაბამისად, ძაბვის მუშა მნიშვნელობა 𝑖 კვანძში: 

 𝑈 = 𝑈 +
ნ

∙ ∑ 𝑃 𝑅 + 𝑄 𝑋 ,    (1) 

სადაც 𝑈  მაბალანსებელი კვანძის ძაბვაა (ბაზისური 

ძაბვა), კვ; 𝑃  , 𝑄  – კვანძური სიმძლავრე, მგვტ, 

მგვარ; 𝑅  , 𝑋  – კვანძების საკუთარი და ურთიერთ-

წინაღობები, ომი. 

წარმოდგენილ გამოსახულებაში 𝑃  და 𝑄  გენე-

რაციის შემთხვევაში აიღება „+“ ნიშანი, ხოლო 

დატვირთვის შემთხვევაში „-“ ნიშანი. 

 რადგან სისტემაწარმომქმნელი ქსელის ელე-

მენტებისთვის დამახასიათებელია 𝑋 ≫ 𝑅 თანა-

ფარდობა, ქსელში ძაბვის გადახრის სიდიდეზე 

(1) უფრო მეტ გავლენას ახდენს 𝑄 𝑋  შემდგენი. 

ამიტომ, ქსელის კვანძებში მუშა ძაბვის რეგული-

რებისა და ქსელში დანაკარგების შემცირების მიზ-

ნით განიხილება 𝑄  კვანძური სიმძლავრის კომ-

პენსაციის საკითხი კვანძებში რეაქტიული სიმძ-

ლავრის მაკომპენსირებელი დანადგარების შესა-

ბამისი შერჩევის გზით [4]. 

აქედან გამომდინარე, ელექტრულ ქსელში რე-

აქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი დანა-

დგარების შერჩევის პრინციპი იმაში მდგომა-

რეობს, რომ მაშუნტირებელი რეაქტორები (რეაქ-

ტიული სიმძლავრის მიმღები) ყენდება სისტემა-

წარმომქმნელი ქსელის კვანძებში, მასში არსებუ-

ლი ჭარბი რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის 

მიზნით, ხოლო რეაქტიული სიმძლავრის დამატე-

ბითი წყაროები – სისტემაწარმომქმნელი ქსელის 

განსახილველ კვანძში მიერთებულ მანაწილე-

ბელი ქსელის კვანძებში, რათა ქსელში ელექტრო-

ენერგიის დანაკარგების შემცირების მიზნით მო-

მხმარებელთა მიერ მოთხოვნილი რეაქტიული 

სიმძლავრის მიწოდება განხორციელდეს შედარე-

ბით უფრო ახლო მდებარე კვანძიდან.  

 რაიმე დამატებითი ღონისძიებების გატარებამ-

დე ქსელის კვანძებში ძაბვები განისაზღვრება (𝟏) 

გამოსახულებით, კვანძებში ძაბვის საჭირო (მოთ-



ენერგია – Energy – Энергия 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 
№4 (518), 2020 108 www.shromebi.gtu.ge 

ხოვნილი) დონის უზრუნველყოფის მიზნით რეაქ-

ტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი დანად-

გარების დაყენების შემდეგ:  

 𝑼𝟎 +
𝟏

𝑼ნ
∙ ∑ 𝑷𝒋𝑹𝒊𝒋 + (𝑸𝒋 + 𝑸კ𝒋)𝑿𝒊𝒋

𝒏
𝒋 𝟏 = 𝑼𝒊,მოთხ. (2) 

სადაც 𝑄კ  ქსელის 𝑗 კვანძში დადგმული რეაქტიუ-

ლი სიმძლავრის მაკომპენსირებელი დანადგარის 

სიმძლავრეა, ამგვარ; 𝑈 ,მოთხ. – სისტემაწარმომქმ-

ნელი ქსელის 𝑖 კვანძში ძაბვის მოთხოვნილი სი-

დიდე. 

 მიღებულია, რომ ნორმალურ დამყარებულ რე-

ჟიმებში სისტემაწარმომქმნელი ქსელის (𝑈ნ ≥ 500 

კვ) კვანძებში მუშა ძაბვა ნომინალურიდან არ უნდა 

გადაიხაროს ±(2 ÷ 3)%-ზე მეტად [1]. ძაბვის მოთ-

ხოვნლი სიდიდე კი ძაბვის დასაშვები გადახრის 

ზღვრული მნიშვნელობებია იმის მიხედვით, თუ 

რომელი მხრიდან დაირღვა უტოლობა – მარჯვნი-

დან თუ მარცხნიდან, შესაბამისად 

(0,97 ÷ 0,98)𝑈ნ = 𝑈 ,მოთხ. 

და 

(1,02 ÷ 1,03)𝑈ნ = 𝑈 ,მოთხ. 

თუ (2)-ს გამოვაკლებთ (1)-ს, მაშინ 

  ∑ 𝑄კ 𝑋 = 𝑈ნ ∙ 𝑈 ,მოთხ. − 𝑈 .  (3) 

 (3) გამოსახულება სისტემაწარმომქმნელი ქსე-

ლის კვანძებში რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენ-

სირებელი დანადგარის სიმძლავრის შერჩევის მა-

თემატიკური მოდელია, რომლის კრიტერიუმია ძა-

ბვის მოთხოვნილი სიდიდე ამ კვანძში. 

რადგან ქსელის კვანძების საკუთარი და ურ-

თიერთწინაღობებისთვის დამახასიათებელია 

𝑋 ≥ 𝑋  თანაფარდობა [3], ამიტომ 𝑖-ური კვანძის 

𝑄  რეაქტიული სიმძლავრით გამოწვეული ძაბვის 

გადახრა 𝑗-ურ კვანძში არ აღემატება ძაბვის გადა-

ხრას თვით 𝑖-ურ კვანძში. შესაბამისად, ვწერთ:  

  𝑸𝒊𝑿𝒊𝒋

𝑼ნ
≤

𝑸𝒊𝑿𝒊𝒊

𝑼ნ
. (4) 

ქსელის ამა თუ იმ რეჟიმში ყოველთვის არის, 

ერთი მხრივ, უდიდესი მუშა ძაბვის მქონე 𝑖 კვანძი 

და, მეორე მხრივ უმცირესი ძაბვის მქონე 𝑗 კვანძი. 

თუ ეს ძაბვები სიდიდით გამოსულია შესაბამის 

დასაშვებ ზღვრულ მნიშვნელობებს გარეთ: 

  𝑼𝒊,უდიდ. > 𝑼𝒊,დას.მაქს. და 𝑼𝒋,უმც.. < 𝑼𝒋,დას.მინ.  (5) 

მაშინ მაშინ დაისმება ქსელში ძაბვის რეგული-

რების ამოცანა, რაც ხორციელდება შესაბამის კვანძ-

ში რეაქტიული სიმძლავრის მაკომპენსირებელი 

დანადგარის დაყენების გზით, რომელიც ჩაიწერება 

შემდეგ სახეით:  

  𝑸კ𝒊𝑿𝒊𝒊 + 𝑸კ𝒋𝑿𝒊𝒋 = (𝑼დას.მაქს − 𝑼𝒊) ∙ 𝑼ნ   (6) 

   𝑸კ𝒊𝑿𝒋𝒊 + 𝑸კ𝒋𝑿𝒋𝒋 = (𝑼დას.მინ − 𝑼𝒋) ∙ 𝑼ნ.  

ამ განტოლებათა სისტემის ამოხსნით 𝑖 და 𝑗 

კვანძებში დავადგენთ მაკომპენსირებელი დანად-

გარების 𝑄კ  და 𝑄კ  სიმძლავრეს. ამასთან, 𝑄კ  იქნე-

ბა უარყოფითი ნიშნით, რაც ნიშნავს, რომ 𝑖 კვანძ-

ში უნდა დავაყენოთ მაშუნტირებელი რეაქტორი 

(აქ ძაბვა უდიდეს დასაშვებზე მეტია, რაც გა-

მოწვეულია ამ კვანძის ჭარბი გენერაციით), ხოლო 

𝑄კ  იქნება დადებითი ნიშნით, რაც ნიშნავს, რომ 𝑗 

კვანძში უნდა დავაყენოთ რეაქტიული სიმძლავ-

რის დამატებითი წყარო (აქ ძაბვა უმცირეს და-

საშვებზე ნაკლებია, რაც გამოწვეულია ამ კვანძის 

დიდი რეაქტიული დატვირთვით).  

 ამ ღონისძიების გატარების შემდეგ 𝒊 და 𝒋 კვან-

ძებში ძაბვები მკაცრად შესაბამისი დასაშვები 

ზღვრული მნიშვნელობების ტოლი იქნება. (𝟒) უტო-

ლობის თანახმად, ქსელის სხვა კვანძებში ძაბვები 

უფრო ნაკლები სიდიდით შეიცვლება და არ არის 
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გამორიცხული, რომ ამ ღონისძიების გატარების შემ-

დეგ შეიძლება აღმოჩნდეს რომელიმე 𝒌 და/ან 𝒎 

კვანძი, სადაც ძაბვა დასაშვებ ზღვარს გარეთ იქნება. 

ამ შემთხვევაში სისტემაწარმომქმნელ ქსელში ძაბვის 

რეგულირების მათემატიკური მოდელი (𝟑) უნდა 

ჩავწეროთ ყველა ამ კვანძისთვის (თავდაპირველად 

შერჩეული 𝒊, 𝒋 კვანძი და შემდგომ გამოვლენილი 𝒌 

და/ან 𝒎 კვანძი): 

𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 = 

= (𝑈დას.მაქს − 𝑈 ) ∙ 𝑈ნ ; 

 𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 =

= 𝑈დას.მინ − 𝑈 ∙ 𝑈ნ ; 

𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 = 

= (𝑈დას.მაქს − 𝑈 ) ∙ 𝑈ნ ; 

𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 + 𝑄კ 𝑋 = 

= 𝑈დას.მინ − 𝑈 ∙ 𝑈ნ. 

მოსალოდნელია, რომ ამ ეტაპზე მთელ ქსელში 

ძაბვის რეგულირების თვალსაზრისით დასმული 

მიზანი მიღწეულია.  

ამრიგად, გვაქვს სისტემაწარმომქმნელი ქსე-

ლის კვანძებში ძაბვის მართვის მათემატიკური 

მოდელი, რომლის გამოყენების მეთოდოლოგია 

შემდეგია: 

 ქსელის რეჟიმის გაანგარიშება (ქსელის კვან-

ძებში მუშა ძაბვების გამოთვლა (1) გამოსახუ-

ლებით) და კვანძების მუშა ძაბვების ანალიზი; 

იმ კვანძების გამოვლენა, სადაც მუშა ძაბვები 

სიდიდით გასულია შესაბამის დასაშვებ 

ზღვრულ მნიშვნელობას გარეთ (ადგილი აქვს 

(5) უტოლობას); 

 ა) თუ აღმოჩნდა, რომ (5) უტოლობა სრულ-

დება მხოლოდ ერთ მხარეს რამდენიმე კვან-

ძისთვის, მაშინ (6) განტოლებას ჩავწერთ იმ 

ერთი კვანძისთვის, სადაც მუშა ძაბვა ყველაზე 

დაბალია/მაღალია. იმ შემთხვევაში, თუ რომე-

ლიმე ორ კვანძში ძაბვა ერთნაირი სიდიდით 

დაბალია/მაღალია, მაშინ (6)  განტოლებას ჩავ-

წერთ იმ ერთი კვანძისთვის, რომლის საკუ-

თარი რეაქტიული წინაღობა უფრო დიდია. 

ამოვხსნით ამ განტოლებას და გადავამოწმებთ 

მუშა ძაბვებს კვანძებში: თუ ყველა კვანძის 

ძაბვა ნორმის ფარგლებშია, მაშინ ამოცანის 

ამოხსნა დამთავრებულია. იმ შემთხვევაში, თუ 

მივიღეთ რომ ქსელის სხვა რომელიმე კვანძში 

ძაბვა გასცდა დასაშვებ ზღვარს, მაშინ (6) სახის 

განტოლებათა სისტემას ჩავწერთ თავიდან 

მონიშნული და ახლად გამოვლენილი კვანძე-

ბისთვის და ამოვხსნით. გადავამოწმებთ მუშა 

ძაბვებს და, საჭიროების შემთხვევაში, გავაგრ-

ძელებთ ამოცანის ამოხსნას მიზნის მიღწე-

ვამდე.  

 ბ) თუ აღმოჩნდა, რომ (5) სახის უტოლობა 

სრულდება რამდენიმე კვანძისთვის და, ამას-

თან, სხვადასხვა მხარეს, მაშინ (6) სახის გან-

ტოლებათა სისტემას ჩავწერთ იმ ორი კვანძისთ-

ვის, სადაც გადახრები სხვადასხვა მხარესაა 

უდიდესი. ამასთან, ორი ერთნაირი ერთ მხარეს 

უდიდესი გადახრის მუშა ძაბვის მქონე კვანძი-

დან ვირჩევთ იმას, რომლის საკუთარი რეაქტიუ-

ლი წინაღობა უფრო დიდია. ამოხსნის შემდეგ 

გადავამოწმებთ ძაბვებს კვანძებში და თუ ყველა 

კვანძის ძაბვა ნორმის ფარგლებშია, მაშინ ამო-

ცანის ამოხსნა დამთავრებულია. იმ შემთხვევაში 

თუ სხვა რომელიმე კვანძში (ან კვანძებში) ძაბვა 

მაინც ზღვარს გარეთაა ერთ ან სხვადასხვა 

მხარეს, მაშინ განტოლებათა სისტემას ჩავწერთ 
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შესაბამისი სამი ან ოთხი (ორი თავდაპირველად 

მონიშნული და ერთი/ორი ახლად გამოვლე-

ნილი) კვანძისთვის და ამოვხსნით. მუშა ძაბვებს 

გადავამოწმებთ და, საჭიროების შემთხვევაში, 

გავაგრძელებთ ამოცანის ამოხსნას მიზნის მიღ-

წევამდე.  

როგორც აღვნიშნეთ, 𝑗 კვანძში, სადაც 𝑈 ,უმც.. <

𝑈 ,დას.მინ., 𝑄კ  დადებითი ნიშნისაა. ამ შემთხვევაში, 

ქსელში ძაბვის ამაღლებასთან ერთად, მივაღწევთ 

ენერგიის დანაკარგების შემცირებას, თუ 𝑄კ  ჯამუ-

რი სიმძლავრის დამატებით წყაროებს დავაყენებთ 

მოცემული ქსელის 𝑗 კვანძში მიერთებულ უფრო 

დაბალი დონის ქსელის კვანძებში ანუ დაისმება 

ამოცანა, მოცემული 𝑄კ  ჯამური რეაქტიული სიმძ-

ლავრის დამატებითი წყაროს დაბალი დონის ქსე-

ლის კვანძებს შორის ოპტიმალური გადანაწილების 

შესახებ. ამ ამოცანის მიზანია მეურნეობის დაყვა-

ნილი ხარჯები ანუ ამ ამოცანის ამოხსნისას გამო-

ყენებული ეკონომიკურობის კრიტერიუმი. 

დასკვნა

ელექტროსისტემაში რეაქტიული სიმძლავრის 

მაკომპენსირებელი დანადგარის სიმძლავრისა და 

განთავსების ადგილის ოპტიმალური შერჩევის 

თვალსაზრისით წარმოდგენილ მათემატიკურ მო-

დელს ((𝟑) სახის განტოლებათა სისტემა) საფუძვ-

ლად უდევს სისტემური მიდგომის პრინციპი და 

ურთიერთშეთანხმებულ კონტექსტში შეუძლია 

ერთდროულად ამოხსნას ორი ამოცანა სხვადასხვა 

კრიტერიუმით. კერძოდ, ერთისთვის განიხილება 

ელექტროენერგიის ხარისხის კრიტერიუმი, ხოლო 

მეორესთვის – ეკონომიკურობის კრიტერიუმი.  
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Abstract. In a backbone network (𝑈 ≥ 220 𝑘𝑣), when the high-voltage lines are loaded with power less than 

natural power, we have excess reactive power. Supplying this power into the lower-voltage networks (𝑈 ≤ 110 𝑘𝑣) 
would be technically and economically unfeasible and requires compensation on site. In the article, in accordance 
with the electricity quality criterion, and taking into account the principle of a systemic approach, and using the 
self- and mutually reactive impedances of the network junction points, a mathematical model for selecting a 
compensating device in a backbone network is adopted. 

The quality criterion of electricity involves enforcement of requirements for the operating voltages in the 
junction points of a backbone network. According to the obtained mathematical model, in the junction points nodes 
where the operating voltages exceed their permitted values, there will be installed the compensating devices for 
receiving excess reactive power. However if any junction point has a high reactive load and the voltage, in this 
context, is below its permitted value, then, according to a model, there is a need for installing the source of reactive 
power in this junction point. Herewith, according to economic criterion, the model envisages the optimal 
redistribution of mentioned source of reactive power between the junction points of a distribution network 
connected to backbone network junction point. 

 Resume:  

Key words: Additional reactive power source; backbone network; compensating device; distribution network; 
operating voltage; self- and mutually reactive impedances. 
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Аннотация. В системообазующей сети (𝑈н ≥ 220 кв), при загрузке линий сверхвысокого напряжения 

меньшей натуральной, имеется избыток реактивной мощности. Переток этой мощности в сети низкого 
напряжения (𝑈н ≤ 110 кв), технико-экономически нецелесообразно и требуется ее компенсация. В статье по 
критерию качества электроэнергии, с учетом принципа системного подхода и с применением собственных и 
взаимно реактивных сопротивлений узлов, получена математическая модель выбора компенсирующих 
устройств в системообразующей сети. 

Указанный в статье критерий качества электроэнергии подразумевает обеспечению узловых напряжений 
в пределах допустимого. Согласно полученной математической модели, в узлах системообразующей сети, где 
рабочие напряжения превышают допустимое значение, будут установлены приемники избыточной 
реактивной мощности. Однако, в узле, где имеется большая реактивная нагрузка и, в связи с этим, рабочее 
напряжение ниже допустимого, требуется установка дополнительного источника реактивной мощности 
(ИРМ). При этом, по критерию экономичности, модель предусматривает оптимальное перераспределение 
источника реактивной мощности между узлами региональной сети, подключенной к узлу системо¬обра-
зующей сети. 

 

Ключевые слова: дополнительный источник реактивной мощности (ИРМ); компенсирующие 
устройства; рабочее напряжение; распределительная сеть; системообразующая сеть; собственное и взаимное 
сопротивление.  
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