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Однією з ключових властивостей, що впливають на електропостачання і, водночас, 

нормальну експлуатацію електричних мереж та систем , є здатність протистояти збуренням, 

тобто стійкість. Технології виробництва електроенергії, які використовуються в джерелах 

розподіленої генерації, суттєво відмінні від централізованої генерації. На основі цих 

відмінностей постає проблема стійкості систем , в яких наявні джерела розподіленої 

генерації. 

Внаслідок загальносвітового тренду впровадження різнорідних джерел розподіленої 

генерації, задача оцінювання та забезпечення стійкості загострюється, що підтверджує 

інтенсивність наукових досліджень та публікацій в останні роки.  

Метою дослідження є підвищення статичної стійкості електричних мереж  

з джерелами розподіленої генерації шляхом вдосконалення систем керування інверторами  

та подальшого розвитку підходів до оцінювання стійкості таких систем. 

Для досягнення мети поставлені такі завдання: дослідження наявних  

та перспективних джерел розподіленої генерації в розрізі їх динамічних властивостей  

та впливу на стійкість; аналіз наявних підходів та засобів керування джерелами розподіленої 

генерації підключеними до мережі через інвертор , визначення головних принципів 

керування та контрольованих величин; розроблення математичної моделі доповнень  

до стратегії керування; вдосконалення систем керування інверторами шляхом розширення  

їх функціональних можливостей. 

В сучасних дослідженнях, що виконуються в напрямі інтеграції розподіленої генерації 

до електричних мереж вагоме місце займає вдосконалення систем керування джерелами 

генерації. В даному напрямі можна виділити два рівні – апаратний та логічний  

(або алгоритмічний). Відповідно, важливою задачею, якій присвячено значну увагу ,  

є розвиток стратегій керування розподіленою генерацією, яка є логічною основою систем 

керування. 

Виходячи з аналізу наявних досліджень, необхідно акцентувати увагу на побудові 

стратегії керування на основі саме граничного за стійкістю режиму.  



У зв’язку із тенденцією зростання частики джерел генерації на рівні розподільчих 

мереж загострюється необхідність дослідження та подальшого розвитку математичного 

апарату, на якому базується робота систем керування.  

В рамках розроблення класифікації джерел розподіленої генерації було 

проаналізовано різнорідні джерела розподіленої генерації. Головними складовими  

контексту класифікації є зосередження уваги на фізичній природі, можливостях з керування  

та накопиченню енергії. 

На основі аналізу наукових публікацій можна відзначити, що нині відсутнє чітке 

визначення поняття стратегії керування. Функції та загалом зміст варіюються залежно  

від задач, які перед собою ставив кожен з авторів та контексту розгляду цих задач.  

Для досліджень в рамках визначеної мети було сформовано узагальнене представлення 

стратегії керування. 

Оскільки основну цінність результатів роботи становить вдосконалення систем 

керування в рамках алгоритмічної частини, тобто стратегії керування, тому слід наголосити 

на наступних отриманих результатах: 

– розроблено критерії узгодження параметрів джерел розподіленої генерації,  

в контексті дотримання граничного за статичною стійкістю режиму; 

– запропоновано вдосконалення алгоритмічної частини систем керування джерелами 

розподіленої генерації шляхом застосування підходів оцінювання граничного за стійкістю 

режиму; 

– запропоновано підходи та структури інтеграції доповнень до наявних систем 

керування. 

При отриманні критеріїв узгодження параметрів джерел розподіленої генерації  

було використано систему комп’ютерної алгебри MAXIMA та пакет MATLAB. Деякі 

результати відрізняються одне від одного, це пов’язано з відмінностями в парадигмах  

мов програмування, на яких розроблені дані програми. Це головна причина відмінностей  

в алгоритмах обчислень та підходу  до задачі отримання розв’язку рівнянь при виконанні 

символьних обчислень. Рішення про вибір використання розв’язку отриманого за допомогою 

MATLAB або MAXIMA має робитися на основі особливостей апаратно -програмної 

платформи, на якій реалізується логічна частина системи керування. 

Оскільки динамічні властивості джерел генерації відіграють важливу роль в питаннях 

пов’язаних із стійкістю, запропоновано підхід до імітації інерції безінерційних джерел,  

що базується на відтворенні динамічних властивостей турбогенераторів. Запропонований 

підхід відрізняється застосуванням неперервних залежностей, на противагу поширеним 

дискретним підходам. 



Вагомим ефектом від поширення джерел розподіленої генерації є зменшення 

перетоків потужності на різних рівнях електричних мереж, як наслідок підвищення  

статичної стійкості, виражене у збільшенні коефіцієнту запасу за активною потужністю.  

Це було підтверджено в результатах моделювання на прикладі схеми IEEE 14 Bus System. 

Було розглянуто три сценарії, за яких в розподільчих мережах підключаються джерела 

розподіленої генерації. Частка джерел розподіленої генерації складає 10  %, 30 та 50 %  

від об’єму споживання в кожному з вузлів. 

При сценарії підключення 10 % джерел розподіленої генерації мінімальна величина 

зростання коефіцієнту запасу за активною потужністю складає 0,022 в. о., максимальна 

величина зростання коефіцієнту 0,055 в. о. У випадку сценарію зі заміщенням 30 % 

споживання потужністю джерел розподіленої генерації мінімальна величина зростання 

коефіцієнту запасу за активною потужністю складає 0,037 в. о., максимальна величина 

зростання коефіцієнту 0,167 в. о. У випадку сценарію зі заміщенням 50 % мінімальна 

величина зростання коефіцієнту запасу за активною потужністю складає 0,061 в. о., 

максимальна величина зростання коефіцієнту – 0,278 в. о. 

Слід відзначити, що аналогічні результати можуть бути отримані на різних рівнях 

ієрархії та відповідних різних класах напруги. Даний факт додатково засвідчує важливість 

задачі розвитку систем керування джерелами розподіленої генерації. 

Система керування повинна працювати як на рівні керування окремим джерелом 

розподіленої генерації, так і на рівні узгодження режимів декількох джерел. З метою 

відтворення роботи системи керування на різних рівнях було розроблено  відповідні моделі  

в середовищі MATLAB/Simulink та проведено моделювання. 

При моделюванні було розглянуто  два способи зміни потужності джерела – зміна 

модульного значення ерс та зміна кута ерс. Еквівалентом керування модульним значення 

ерс, в контексті приєднання через інвертор, є керування коефіцієнтом модуляції блоку 

широтно-імпульсної модуляції. За допомогою засобів пакету MATLAB/Simulink було 

виконано відповідні серії моделювань. Побудовано графічні залежності, які відображають 

основні елементи математичної моделі. 

Основну практичну цінність результатів роботи становить вдосконалення систем 

керування в рамках алгоритмічної частини, тобто стратегії керування. Додатково 

проаналізовано результати роботи, на основі цього запропоновано доповнення до логічної 

частини систем керування джерелами розподіленої генерації. В рамках задачі синтезу 

стратегії керування запропоновано основні етапи та складові. 

Розглянуто основні залежності, отримані в процесі розроблення математичної  

моделі, та встановлено принципи узгодження параметрів при інтеграції даних компонентів 

до стратегії керування. 



Важливою компонентою стратегії керування є задача оцінювання граничного  

за стійкістю режиму та отримання відповідних показників. Специфікою задачі є можливість 

оперування різними параметрами для досягнення граничного режиму, як наслідок – 

використання різних аналітичних залежностей для оцінювання такого режиму  

та корегування в рамках стратегії керування. Оскільки необхідний зв’язок між параметрами ,  

які використані в блоці забезпечення стійкості та моделлю решти стратегії керування,  

була запропонована відповідна математична модель. 

Вперше науково обґрунтовано критерії узгодження параметрів джерел розподіленої 

генерації для ідентифікації граничного за статичною стійкістю режиму, що дало можливість 

враховувати наявність в електричних системах широкого спектру пристроїв з різними 

принципами побудови та експлуатації. 

Удосконалено методи керування розподіленою генерацією шляхом використання 

критерію оцінювання граничного за стійкістю режиму, які, на відміну від існуючих, 

забезпечують функціонування гібридних енергосистем в зоні режимної безпеки. 

Вперше розроблено математичну модель для імітації інерції, яка основана  

на динамічних властивостях турбогенераторів, що дало можливість реалізувати узгоджене 

керування джерелами розосередженої генерації різних принципів дії та конструктивного 

виконання. 

Отримали подальший розвиток в напрямі узагальнення та уніфікації теоретичні 

основи стратегії керування джерелами розподіленої генерації, що , на відміну від існуючих, 

враховують характерні риси гібридних електричних систем сучасного рівня складності.  

Ключові слова: розподілена генерація, статична стійкість, стратегія керування, межа 

стійкості, параметри джерел, електричні системи. 
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