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Сьогодні в Україні, в галузі електроенергетики, однією з найактуальніших 

проблем є проблема зменшення втрат при передачі та розподілі електроенергії, які 

обумовлено низьким (88,4 %) ККД існуючих ліній. 14 жовтня 2022 року Кабінет 

Міністрів України схвалив Концепцію впровадження «розумних мереж» в Україні до 

2035 року, як один із шляхів вирішення цієї проблеми. У результаті впровадження 

Плану заходів щодо реалізації Концепції до 2035 року передбачається зменшити 

втрати електроенергії в електромережах в цілому по Україні із 11,6% до 7,5% або на 

6 млрд кВт*год.  

Дисертація присвячена розробленню системи керування вторинними 

параметрами ліній електропередачі для збільшення ефективності використання цих 

ліній. Розроблена система відноситься до концепції «розумних мереж», 

підкреслюючи тим самим актуальність проведених досліджень. 

Об'єктом дослідження є процес передачі електроенергії по лініям 

електропередачі. 

Предметом дослідження є шлях зменшення втрат при передачі 

електроенергії, за рахунок підтримки режиму узгодженого навантаження в лініях 

електропередачі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Вперше запропоновано метод підвищення ефективності передачі 

електричної енергії в лініях за рахунок використання режиму узгодженого 

навантаження, шо дозволило створити математичні моделі керування хвильовим 

опором лінії. 
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2. Дістала подальшого розвитку математична модель хвильових процесів в 

зв'язаних керованих лініях електропередачі за рахунок врахування двох мод 

синусоїдальних коливань, що дозволило дослідити вплив обох мод на режим 

узгодженого навантаження лінії. 

3. Дістала подальшого розвитку математична модель квазінеоднородних 

ліній, яка відрізняється від існуючих врахуванням розподіленого навантаження лінії 

при визначенні її вхідного опору, що дозволило враховувати динамічну зміну 

реального розподіленого навантаження при автоматичному керуванні вторинними 

параметрами лінії. 

4. Вперше розроблено метод автоматичного керування хвильовим опором 

керованої лінії електропередачі, що дозволило створити відповідну інформаційну 

систему керування для двохланцюгової лінії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в створенні схем 

керованих ліній електропередачі, а також алгоритму та інформаційної технології 

відстеження параметрів навантаження в кінці лінії та автоматичного керування її 

вторинними параметрами для забезпечення роботи системи в режимі роботи 

узгодженого навантаження при динамічній зміні реального розподіленого 

навантаження. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

кафедр електромеханічної інженерії та електропостачання та енергетичного 

менеджменту Національного університету «Одеська політехніка», зокрема, при 

викладанні дисциплін: «Теоретичні основи електротехніки», «Програмні засоби в 

проектуванні та моделюванні енергетичних систем», а також використовуються при 

формуванні тем та тематики кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені ТОВ «ООО 

Комплекселектромонтаж» при створенні проектної документації щодо виконання 

робіт з реконструкції існуючих та з проектування нових кабельних і повітряних ліній 

напругою 110 kV. 
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Результати дисертаційної роботи впроваджені ТОВ «Науково-технічне 

підприємство «Політехелектро», а саме використало во власних проектних рішеннях 

запропоновану інформаційну системи керування. 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовані мета та задачі 

досліджень, наведені основні наукові і практичні положення, які виносяться на 

захист. Наведено інформацію про апробацію роботи та її структуру, а також про 

публікації автора за темою дисертації. 

У першому розділі на підставі даних літературних джерел досліджено 

структуру втрат у лініях електропередачі та основні способи їх зменшення. 

Основними методами, які використовуються для зменшення втрат при передачі 

електроенергії по лініям, є переведення на вищу номінальну напругу, а також 

збільшення перетину провідників. Але ці методи бувають і економічно-

недоцільними. Згідно проведеного огляду літератури випливає, що такий вид втрат, 

як втрати за рахунок неузгодженості навантаження з лінією, випадав з розглядання 

вчених, та не є достатньо дослідженим. 

У другому розділі виконано дослідження впливу узгодженого навантаження 

на коефіцієнт корисної дії ліній електропередачі. Для аналізу взято реальні повітряні 

лінії електропередачі півдня України із реальними значеннями навантаження. 

Виконано розрахунок коефіцієнта корисної дії, а саме відношення значення 

потужності в кінці до значення на початку лінії, для нормального режиму роботи, а 

також в режимі узгодженого навантаження, коли хвильовий опір лінії дорівнює опору 

навантаження. Результати дослідження показали, що в режимі узгодженого 

навантаження коефіцієнт корисної дії всіх ліній значно підвищується та знаходиться 

в діапазоні від 97% до 99%. Таким чином, підтверджено можливість зменшення втрат 

при передачі електроенергії, за рахунок використання режиму узгодженого 

навантаження.  

Отримати узгоджений режим роботи для лінії, навіть, з постійним 

навантаженням, доволі складно, тому що хвильовий опір лінії є постійною 

величиною, яка залежить тільки від первинних параметрів лінії та від частоти. 

Частота напруги в мережі визначається стандартом і не може змінюватися. Первинні 
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параметри лінії визначаються її геометричними властивостями, змінювати які 

можливо тільки за рахунок реконструкції, або на етапі проектування нової лінії.  

Виникає протиріччя, яке виявляється у наступному. Для забезпечення високої 

енергоефективності, хвильовий опір лінії повинен змінюватися, відстежуючи опір 

навантаження, який змінюється. З іншого боку, зміна хвильового опору можлива 

лише за рахунок зміни геометричних параметрів лінії, що насправді неможливе. 

Таким чином подолати ці протиріччя в рамках традиційного уявлення та побудови 

ліній електропередачі є неможливим. 

Проте, в лабораторії керованої електропередачі Інституту Енергетики 

Республіки Молдова, розроблено та випробувано так звані керовані лінії 

електропередачі. Робота над цими лініями проводилася великим авторським 

колективом під керівництвом академіка Віталія Постолатія. Головним параметром, на 

який здійснюється вплив в цих керованих лініях, є хвильовий опір. Керування 

величиною хвильового опору можливе лише за рахунок керування кутового зсуву θ 

між векторами напруги або струму на вході та виході фазоповоротних пристроїв. 

Зміна кута здійснюється завдяки фазоповоротним трансформаторам, пристроям, які 

відносяться до технології FACTS. Пристрої цієї технології перетворюють електричну 

мережу з пасивного елемента транспортування та розподілу електроенергії на 

активну, яка оснащена сучасними швидкодіючими пристроями силової електроніки, 

призначеними для керування процесами в електроенергетичній системі в режимі 

реального часу. 

Але незважаючи на це, приблизитись до рівності значень хвильового опору 

лінії до опору навантаження залишається складною задачею. Тому на наступному 

етапі необхідно дослідити, якого приближення значення хвильового опору до 

значення навантаження лінії достатньо для отримання істотного збільшення ККД. 

Використовуючи математичні розрахунки та моделі встановлено, що в 

однопровідних лініях при наближенні значення опору навантаження ліній до 

значення хвильового опору першої моди хвилі, в режимі узгодженого навантаження, 

спостерігається зростання ефективності використання лінії для активної, реактивної 

та повної потужності. Оцінка ефективності виконана за допомогою коефіцієнта 
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корисної дії, а саме відношенням значення потужності в кінці до значення на початку 

лінії. 

У двохпровідних лініях (система пов’язаних ліній) виявлено, що рівність 

значень опору навантаження і хвильового опору не забезпечує максимального 

коефіцієнта корисної дії при передачі електроенергії через можливе перетікання 

потужності з однієї лінії до іншої. За результатами дослідження виявлено, що 

максимальне значення ККД двохпровідних лінії в режимі узгодженого навантаження 

залежить лише від значення хвильового опору першої моди хвилі і практично не 

залежить від другої, яка викликана з'єднанням. Встановлено, що система з’єднаних 

ліній має меншу чутливість до зміни опору навантаження порівняно з лінією без 

зв’язку. 

Проте, модель, яка, зазвичай, використовувалась для розрахунків, має 

суттєвий недолік: вона актуальна тільки в тих випадку, коли лінії електропередачі 

мають на своєму початку джерело живлення, а на кінці навантаження. В реальних 

розподільних лініях може існувати декілька відгалужень до споживачів, які 

споживають частину від усієї електроенергії, яка виробляється на джерелах 

живлення. Тому на різних ділянках лінії виникає відмінність значень потужності, яка 

передається. 

Тому у третьому розділі розроблено математичну модель керованих 

повітряних ліній електропередачі, яка враховує відмінність значень потужності, які 

передаються на різних ділянках вздовж однієї лінії. Дана модель має назву 

«Електрична модель квазінеоднорідних ліній» та призначена для аналізу електричних 

процесів у цих лініях. У будь-якій реальній системі квазінеоднорідних ліній завжди 

можна виділити ряд ділянок, протягом яких однорідність системи зберігається, так 

звані ділянки однорідності. 

Створена математична модель лінії у межах ділянки однорідності дозволяє 

визначити значення струмів і напруги в кінці ділянки, якщо відомі значення струмів 

та напруги на початку ділянки, а також формули для розрахунку значень на початку, 

якщо відомі значення в кінці. На підставі цих формул виведена повна система рівнянь 

квазінеоднорідних ліній. 



6 

Загально відомо, що лінії напругою 110 kV та вище, як правило, виконуються 

у двохланцюговому варіанті. В таких лініях через наявність магнітного і 

гальванічного зв’язку між проводами однойменних фаз, а також і інших фаз, при 

розрахунках параметрів лінії необхідно враховувати окрім власних параметрів, ще і 

взаємні складові, які з’являються під впливом іншого провідника. Тому в роботі 

розроблено формули для розрахунку первинних параметрів керованої лінії, які 

враховують вплив провідників інших фаз та ланцюгів один на одного.  

У четвертому розділі сформовано основні завдання і функції, які постають 

перед системою автоматичного керування, на підставі її основної задачі – змінювати 

кут зсуву між векторами напруги ланцюгів θ та, як наслідок, хвильового опору 𝑍𝐶, 

щоб зберігати узгоджений режим роботи мережі.  

На підставі основних завдань, поставлених перед системою керування, 

розроблено діаграму IDEF0, яка структурує етапи роботи системи автоматичного 

керування фазоповоротним пристроєм, за допомогою якої виконується змінення 

значення куту θ, а також і сам алгоритм керування у вигляді блок-схеми. 

Розроблено принципові та функціональні схемі для системи керування одним 

окремим фазоповоротним пристроєм, які реалізовано за рахунок використання 

мостових тиристорних комутаторів. Ці схеми показують принцип дії системи 

керування та її окремих елементів системи, а також їх взаємодію між собою. 

Окремою проблемою в цих системах є забезпечення керування мостовими 

тиристорними комутаторами. Для вирішення цієї проблеми в роботі розроблено 

стратегію керування режимами роботи цих мостів, яка складається з 31 положення за 

різних ступенів регулювання від -15 до +15 та 0-го положення, з діапазоном 

регулювання кута 𝛩ФПП від -60° до +60° з шагом регулювання 4°. Таким чином 

розроблена система керування окремим ФПП дозволяє регулювати значення 

фазового зсуву θ в діапазоні ± 60°, на відміну від вже існуючих систем, де діапазон 

регулювання становить до ± 40°, або 0° – 60°. 

Сформовано однолінійну та загальну принципову схеми двохланцюгової 

керованої повітряної лінії електропередачі. Для функціонування цієї системи 

необхідно по два фазоповоротних пристрої на кожному з ланцюгів лінії (на початку 
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та в кінці), що дає можливість керувати значенням куту θ дискретно в діапазоні 0-

120°. При розвороті трифазних систем векторів напруги ланцюгів на кут 120° (за 

рахунок підключення фази лінії до шин підстанцій відповідним способом), 

отримується відповідне значення початкового зсуву θ = 120° при режимі роботи ФПП 

на нульовій ступені регулювання (коли 𝛩ФПП.1 = 0° і 𝛩ФПП.2 = 0°). За допомогою ФПП 

отримується додатковий кут 60°, за рахунок переведення на відповідну ступінь 

регулювання фазоповоротних пристроїв та створення відповідного куту зсуву, 

наприклад, першого (𝛩ФПП.1 = 30°) та в другому (𝛩ФПП.2 = -30°) ланцюгах. З 

подальшою зміною 𝛩ФПП.1 до - 60° і 𝛩ФПП.2 до + 60° утворюється кут зсуву між 

трифазними системами векторів напруги ланцюгів θ = 0°. Таким чином вперше 

розроблено систему керування фазоповоротними пристроями для двохланцюгової 

лінії електропередачі, яка дозволяє регулювати значення фазового зсуву θ в діапазоні 

від 0° до 180°. 

Складність реалізації такої системи полягає в тому, що фазоповоротні 

пристрої зазвичай знаходяться на відстані в сотні, а можливо, і в тисячі кілометрів 

один від одного. Для отримання швидкодії та через неможливість виконання 

провідникового зв'язку між системами керування фазоповоротних пристроїв, виникає 

необхідність використовувати інформаційні технології, наприклад IoТ. 

Для реалізації роботи системи керування фазоповоротними пристроями 

розроблено код програми на базі мови програмування С++. Сам код складається з 

трьох основних частин: блоку ініціалізації, блоку функцій та блоку основної 

програми. 

Для підтвердження працездатності розробленої інформаційної системи 

керування в програмному комплексі Matlab&Simulink створено модель 

дволанцюгової КПЛЕП класом напруги 110 kV та проведене моделювання цієї 

системи для двох режимів роботи кута зсуву векторів напруги та струмів двох 

ланцюгів КПЛЕП, θ = 0° та θ = 120°. На підставі отриманих результатів моделювання 

підтверджено працездатність розробленої інформаційної системи керування. 

Отже, отримані результати досліджень і аналізу літературних джерел 

підтвердили актуальність роботи. В другому та третьому розділі результати 
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розрахунків та досліджень, проведених на базі розроблених та удосконалених 

математичних моделей, підтверджують наукову новизну по першим трьом пунктам. 

Результати моделювання розробленої в четвертому розділі інформаційної системи 

керування доказали працездатність розробленої системи та можливість керувати 

значенням куту θ дискретно в діапазоні 0-120°. Якщо за рахунок застосування 

відповідних схем фазування ланцюгів лінії отримати початкове значення θ = 120°, 

тоді розроблена система керування ФПП дозволяє регулювати значення фазового 

зсуву в діапазоні від θ =0° до θ =180°, що в свою чергу дозволяє істотно впливати на 

еквівалентне значення повного хвильового опору лінії та забезпечувати режим 

узгодженого навантаження. 

На підставі цих результатів сформовано останній пункт наукової новизни, а 

також практичну значимість самої роботи, яка полягає в створенні інформаційної 

системи автоматичного керування вторинними параметрами ліній електропередачі 

для забезпечення роботи системи в режимі роботи узгодженого навантаження при 

динамічній зміні реального розподіленого навантаження. 

Ключові слова: електроенергія, виробництво електроенергії, 

електроспоживання, енергозбереження, електроенергетична система, система 

живлення, втрати потужності, коефіцієнт корисної дії, інтелектуальна 

електропостачальна система, фазозсувний трансформатор, пристрої FACTS, 

режим узгодженого навантаження, система автоматичного керування, стратегія 

керування, математична модель. 
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Today in Ukraine, in the field of electricity, one of the most urgent problems is the 

problem of reducing losses during the transmission and distribution of electricity, which is 

due to the low (88.4%) efficiency of existing lines. On October 14, 2022, the Cabinet of 

Ministers of Ukraine approved the Concept of the implementation of "smart grids" in 

Ukraine by 2035 as one of the ways to solve this problem. As a result of the implementation 

of the Action Plan by the Concept by 2035, it is expected to reduce electricity losses in 

power grids in Ukraine as a whole from 11.6% to 7.5% or by 6 billion kWh. 

The dissertation is devoted to the development of a system for controlling the 

secondary parameters of power transmission lines to increase the efficiency of the use of 

these lines. The developed system refers to the concept of "smart networks", thereby 

emphasizing the relevance of the conducted research. 

The object of research is a process of electricity transmission along the power line. 

The subject of the research is way to reduce losses during electricity transmission, 

due to maintenance of matched load mode in power transmission lines. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows: 

1. For the first time, a method of increasing the efficiency of transmission of 

electrical energy in lines by using the matched load mode was proposed, which made it 

possible to create mathematical models for controlling the wave resistance of the line. 

2. The mathematical model of wave processes in connected controlled power 

transmission lines received further development due to the consideration of two modes of 

sinusoidal oscillations, which made it possible to investigate the influence of both modes on 

the regime of the matched load of the line. 

3. The mathematical model of quasi-inhomogeneous line was further developed, 

which differs from the existing ones by taking into account the distributed load of the line 

when determining its input resistance, which made it possible to take into account the 

dynamic change of the real distributed load during automatic control of the secondary 

parameters of the line. 

4. For the first time, a method of automatic control of the wave resistance of a 

controlled power transmission line was developed, which made it possible to create an 

appropriate control information system for a two-chain line. 
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The practical significance of the obtained results lies in the creation of schemes of 

controlled power transmission lines, and algorithm and information technology for tracking 

load parameters at the end of the line and automatic control of its secondary parameters to 

ensure the operation of the system in matched load of the line with a dynamic change of the 

real distributed load. 

The results of the dissertation work are used in the educational process of the 

departments of electromechanical engineering and power supply, and energy management 

of the National University "Odesa Polytechnic", in particular, when teaching the disciplines: 

"Theoretical foundations of electrical engineering", "Software tools in the design and 

modeling of energy systems", and are also used in the formation of topics and themes of 

bachelor's and master's qualification works. 

The results of the dissertation were implemented by «ООО 

Komplekselektromontazh» LLC when creating project documentation for the reconstruction 

of existing and the design of new cable and overhead lines with a voltage of 110 kV. 

The results of the dissertation work were implemented by "Polytech Electro 

Scientific and Technical Enterprise" LLC, namely the use of the proposed information 

management system in its own project solutions. 

In the introduction the relevance of the work is substantiated, the purpose and tasks 

of the research are formulated, the main scientific and practical provisions that are defended 

are given. Information is given about the approval of the work and its structure, as well as 

about the author's publications on the topic of the dissertation. 

In the first chapter on the basis of these literary sources, the structure of losses in 

transmission lines and the main methods of their reduction were investigated. The main 

methods used to reduce losses in the transmission of electricity along lines are switching to 

a higher nominal voltage, as well as increasing the cross-section of conductors. But these 

methods are also economically impractical. According to the conducted review of the 

literature, it follows that such a type of loss, such as loss due to unmatched load with the 

line, fell out of the consideration of scientists, and is not sufficiently researched. 

In the second chapter, a study of the effect of the matched load on the efficiency 

of power transmission lines was carried out. Real overhead power lines of southern Ukraine 
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with real load values were taken for analysis. The calculation of the efficiency, namely the 

ratio of the power value at the end to the value at the beginning of the line, was carried out 

for the normal operating mode, as well as in the matched load mode, when the wave 

resistance of the line is equal to the load resistance. The results of the study showed that in 

the matched load mode, the efficiency of all lines increases significantly and is in the range 

from 97% to 99%. Thus, the possibility of reducing losses during electricity transmission 

due to the use of the matched load mode has been confirmed.  

Obtaining a consistent operating mode for a line, even with a constant load, is quite 

difficult, because the wave resistance of the line is a constant value that depends only on the 

primary parameters of the line and on the frequency. The voltage frequency in the network 

is determined by the standard and cannot be changed. The primary parameters of the line 

are determined by its geometric properties, which can be changed only at the expense of 

reconstruction or at the stage of designing a new line.  

A contradiction arises, which is revealed in the following. To ensure high energy 

efficiency, the wave resistance of the line must change, tracking the load resistance that 

changes. On the other hand, a change in wave resistance is possible only by changing the 

geometric parameters of the line, which is actually impossible. In this way, it is impossible 

to overcome these contradictions within the framework of the traditional conception and 

construction of power transmission lines. 

However, in the controlled power transmission laboratory of the Institute of Energy 

of the Republic of Moldova, so-called controlled power transmission lines have been 

developed and tested. Work on these lines was carried out by a large team of authors under 

the leadership of Academician Vitaliy Postolatii. The main parameter that is influenced in 

these controlled lines is wave resistance. Controlling the value of the wave resistance is 

possible only by controlling the shifting angle θ between the voltage or current vectors at 

the input and output of the phase-reversing devices. The shifting angle is changed thanks to 

phase-reversal transformers, devices belonging to FACTS technology. The devices of this 

technology transform the electric network from a passive element of electricity 

transportation and distribution into an active one, which is equipped with modern high-speed 
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power electronics devices designed to control processes in the electric power system in real 

time. 

But despite this, approaching the equality of the values of the wave resistance of the 

line to the resistance of the load remains a difficult task. Therefore, at the next stage, it is 

necessary to investigate which approximation of the wave resistance value to the line load 

value is sufficient to obtain a significant increase in efficiency. 

Using mathematical calculations and models, it was established that in single-

conductor lines, when the load resistance of the lines approaches the value of the wave 

resistance of the first mode of the wave, in the mode of the coordinated load, there is an 

increase in the efficiency of the use of the line for active, reactive and full power. The 

efficiency was evaluated using the efficiency ratio, namely the ratio of the power value at 

the end to the value at the beginning of the line. 

In two-wire lines (a system of connected lines) it was found that the equality of the 

values of load resistance and wave resistance does not ensure the maximum efficiency when 

transmitting electricity due to the possible flow of power from one line to another. 

According to the results of the study, it was found that the maximum value of the efficiency 

of the two-wire line in the matched load mode depends only on the value of the wave 

resistance of the first wave mode and practically does not depend on the second, which is 

caused by the connection. It is found that the system of connected lines has less sensitivity 

to the change of load resistance compared to the line without connection. 

However, the model, which was usually used for calculations, has a significant 

drawback: it is relevant only in those cases when power transmission lines have a power 

source at the beginning, and a load at the end. In real distribution lines, there may be several 

branches to consumers that consume part of all the electricity that is produced at the power 

sources. Therefore, there is a difference in the values of the power at different sections of 

the line. 

Therefore, in the third chapter, a mathematical model of controlled overhead power 

lines is developed, which takes into account the difference in power values that are 

transmitted in different sections along the same line. This model is called "Electrical model 

of quasi-inhomogeneous lines" and is intended for the analysis of electrical processes in 
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these lines. In any real system of quasi-inhomogeneous lines, it is always possible to 

distinguish a number of regions during which the homogeneity of the system is preserved, 

the so-called regions of homogeneity. 

The created mathematical model of the line within the homogeneity section allows 

you to determine the values of currents and voltages at the end of the section, if the values 

of currents and voltages at the beginning of the section are known, as well as formulas for 

calculating the values at the beginning, if the values at the end are known. Based on these 

formulas, a complete system of equations of quasi-inhomogeneous lines is derived. 

It is common knowledge that lines with a voltage of 110 kV and above are usually 

performed in a two-circuit version. In such lines, due to the presence of a magnetic and 

galvanic connection between the wires of the same phases, as well as other phases, when 

calculating the parameters of the line, in addition to its own parameters, it is necessary to 

take into account the mutual components that appear under the influence of another 

conductor. Therefore, formulas have been developed for calculating the primary parameters 

of the controlled line, which take into account the influence of conductors of other phases 

and circuits on each other.  

In the fourth chapter, the main tasks and functions that will be faced by the 

automatic control system are formed, based on its main task - to change the shifting angle θ 

between the circuit voltage vectors and, as a result, wave resistance 𝑍𝐶, to keep the matched 

load mode.  

On the basis of the main tasks set before the control system, the IDEF0 diagram was 

developed, which structures the stages of operation of the automatic control system of the 

phase-rotating device, which is used to change the value of the shifting angle θ, as well as 

the control algorithm itself in the form of a block diagram. 

The principle and functional schemes for the control system of one separate phase-

shifting device, which is implemented due to the use of bridge thyristor switches, have been 

developed. These diagrams show the principle of operation of the control system and its 

individual system elements, as well as their interaction with each other. 

A separate issue in these systems is the control of bridge thyristor switches. 

Therefore, a strategy for managing the modes of operation of these bridges has been 
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developed, which consists of 31 positions with different degrees of adjustment from -15 to 

+15 and the 0th position, with an adjustment range of shifting angle 𝛩ФПП from -60° to +60° 

with step 4°. In this way, the developed control system of a separate phase-shifting device 

allows you to adjust the value of the shifting angle θ in the range of ± 60°, unlike existing 

systems, where the adjustment range is up to ± 40°, or 0° - 60°. 

A single-line and general principal diagram of a two-circuit controlled overhead 

power line was formed. For the operation of this system, two phase-shifting devices are 

needed on each of the line chains (at the beginning and at the end), which makes it possible 

to control the value of the shifting angle θ discretely in the range of 0-120°. When reversing 

the three-phase systems of the circuit voltage vectors by an angle of 120° (due to the 

connection of the line phase to the busbars of the substations in the appropriate way), the 

corresponding value of the initial shifting angle θ = 120° is obtained in the mode of operation 

of the phase-shifting device at the zero degree of adjustment (when 𝛩𝑃𝑆𝐷.𝐵 = 0° and  

𝛩𝑃𝑆𝐷.𝐸 = 0°). By phase-shifting device, an additional angle of 60° is obtained, due to the 

transfer to the appropriate degree of adjustment of the phase-shifting devices and the 

creation of the appropriate shift angle, for example, in the first (𝛩𝑃𝑆𝐷.1 = 30°) and in the 

second (𝛩𝑃𝑆𝐷.2 = -30°) chain. With further change 𝛩𝑃𝑆𝐷.1 to - 60° and 𝛩𝑃𝑆𝐷.2 to + 60° a 

shifting angle between three-phase systems of circuit voltage vectors θ = 0° is formed. Thus, 

for the first time, a control system for phase-shifting devices for a two-chain power 

transmission line was developed, which allows you to adjust the value of the shifting angle 

θ in the range from 0° to 180°. 

The difficulty of implementing such a system lies in the fact that the phase-shifting 

devices will be located at a distance of hundreds, and possibly even thousands of kilometers 

from each other. In order to obtain high-speed operation and due to the impossibility of 

always performing a wire connection between the control systems of phase-shifting devices, 

it is necessary to use information technologies, for example IoT. 

A program code based on the C++ programming language was developed to 

implement the operation of the control system of phase-rotating devices. The code itself 

consists of three main parts: the initialization block, the function block, and the main 

program block. 
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To confirm the operability of the developed control system, a model of a two-circuit 

CHVPL with a voltage class of 110 kV was created in the Matlab&Simulink software 

complex and conducted modeling of this system for two modes of operation, shifting angle 

of voltage and current vectors of two circuits of CHVPL, θ = 0° and θ = 120. Based on the 

simulation results, the performance of the developed information control system was 

confirmed. 

So, the obtained results of research and analysis of literary sources confirmed the 

relevance of the work. In the second and third sections, the results of calculations and 

research conducted on the basis of developed and improved mathematical models confirm 

the scientific novelty of the first three points. The simulation results of the information 

control system developed in the fourth chapter proved the efficiency of the developed 

system and the ability to control the value of the shifting angle θ discretely in the range of 

0-120°. If, due to the application of the appropriate phasing schemes of the line chains, the 

initial value θ = 120° is obtained, then the developed phase-shifting devices control system 

allows you to adjust the value of the phase shifting angle in the range from θ =0° to θ =180°, 

which in turn allows significantly affect the equivalent value of the full wave impedance of 

the line and provide a matched load mode. 

On the basis of these results, the last point of scientific novelty was formed, as well 

as the practical significance of the work itself, which consists in the creation of an 

information system for automatic control of secondary parameters of power transmission 

lines to ensure the operation of the system in the matched load mode with a dynamic change 

of the real distributed load. 

Keywords: electricity, electricity production, electricity consumption, energy 

saving, electric power system, power losses, efficiency, smart power grids, phase shift 

transformer, FACTS devices, matched load mode, automatic control system, control 

strategy, mathematical model. 
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