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АНОТАЦІЯ 

 
Кожан Д. П. Обґрунтування місць розташування та величин 

потужностей джерел генерації електричної енергії при територіально 

розподіленому навантаженні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 

спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».  Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячується вирішенню актуального наукового 

завдання, що полягає у розробленні методів визначення економічно доцільних 

місць розташування та обґрунтованих величин потужностей джерел генерації 

електричної енергії для підвищення ефективності функціонування системного 

живлення територіально розподіленого навантаження. 

У зв’язку із розвитком розподіленої енергетики в Україні, значна увага 

приділяється впровадженню джерел генерації електричної енергії, зокрема, – це 

вітрові, сонячні, малі гідроелектростанції і т. п., які працюють на відновлюваній 

енергії. За останні роки частка джерел генерації електричної енергії на основі 

відновлюваних джерел енергії, приєднаних до об’єднаної енергетичної системи 

України в загальній потужності неухильно зростає, чому і сприяє світова 

практика підтримки спорудження та розташування установок джерел генерації 

електричної енергії. 

Сьогодні розподільні системи електропостачання в Україні напругою 

10 (6) та 35 кВ за технічними та технологічними умовами експлуатуються 

розімкненими, а системи 110 кВ слабозамкненими або розімкненими, 

з живленням від системного живлення. 

Тенденція щодо впровадження в указаних системах електропостачання 

джерел генерації електричної енергії, зменшує як витрати основних паливних 

і водних ресурсів, так і втрати електроенергії в системах електропостачання 

за  рахунок наближення виробників електричної енергії до споживачів 

та забезпечує чистоту навколишнього середовища. Однак, при не економічно 

доцільному  впровадженні  джерел  генерації  електричної  енергії  виникає  ряд  



проблемних питань пов’язаних як з режимами напруги в системі 

електропостачання з джерелами генерації електричної енергії, так і з їх впливом 

на властивості централізованого системного живлення. 

Проведений аналіз методів та підходів щодо впровадження джерел 

генерації електричної енергії в системах електропостачання територіально 

розподіленого навантаження показав, що ще одним із проблемних питань є  

питання визначення економічно доцільних місць розташування та 

обґрунтованих величин потужностей відповідних джерел електричної енергії. 

При цьому характеристики усталених режимів відповідних схем 

електропостачання є основою для визначення як економічно доцільних місць 

розташування, так і обґрунтованих величин потужностей впроваджуваних 

джерел генерації електричної енергії. Аналіз існуючих методів моделювання 

усталених режимів показав, що моделі їх вузлових характеристик не 

забезпечують моделювання різних типів джерел генерації електричної енергії 

щодо визначення обґрунтованих величин їх активних і реактивних потужностей. 

Для вирішення в даній роботі питання щодо визначення економічно 

доцільних місць розташування та обґрунтованих величин потужностей різних 

типів впроваджуваних джерел генерації електричної енергії на прикладі 

радіальних розподільних систем електропостачання напругою 10–35 кВ в складі 

територіально розподіленого навантаження, пропонується простий і достатньо 

ефективний підхід в два етапи: вибір економічно доцільних місць розташування 

джерел генерації електричної енергії згідно величин вузлових питомих 

транспортних витрат; визначення обґрунтованих величин потужностей джерел 

генерації електричної енергії в економічно доцільних місцях їх розташування  

згідно математичної моделі усталених режимів електропостачання з можливістю 

вибору складу відомих та пошукових вузлових характеристик. 

Таким чином, для визначення величин вузлових питомих транспортних 

витрат використовуються математична модель та її алгоритмічна реалізація 

щодо розрахунку режимних параметрів системи електропостачання, в 

подальшому першою розглядається методика математичного моделювання 

режиму з вибором складу відомих та пошукових вузлових характеристик. 



Вибір складу вузлових характеристик надає можливість розглядати 

математичні моделі вузлів системи електропостачання у відповідних 

комбінаціях відомих та пошукових величин як моделі різних типів джерел 

генерації електричної енергії (з одночасним виробництвом активної і 

реактивної потужності, з виробництвом тільки активної потужності та з 

виробництвом тільки реактивної потужності). 

З метою розширення функціональних можливостей вузлових моделей 

системи електропостачання пропонується до використання модифіковану 

математичну модель методу Ньютона з вибором складу відомих та пошукових 

вузлових характеристик, яка ґрунтується на доповненні матриці частинних 

похідних похідними по пошукових активних і реактивних потужностях: 

∂εi
P / ∂Pi, ∂εi

P / ∂Qi, ∂εi
Q / ∂Pi, ∂εi

Q / ∂Qi. Для спрощення математичних виразів 

при моделюванні режимів електропостачання запропоновано та реалізовано в 

модифікованому методі Ньютона приведення моделей трансформаторних 

ділянок до моделей ліній електропередавання включенням коефіцієнтів 

трансформації в елементи матриці провідностей. 

Розроблені алгоритм і програмна реалізація модифікованого методу 

Ньютона надають можливість на основі моделювання показати ефективність 

використання відповідної математичної моделі при визначенні величин 

активних і реактивних потужностей впроваджуваних джерел генерації 

електричної енергії в системі електропостачання різного рівня напруги. 

У зв’язку з залежністю результатів моделювання величин питомих 

транспортних витрат і потужностей джерел генерації електричної енергії від 

результатів моделювання режимів електропостачання згідно запропонованої 

модифікації методу Ньютона виникає необхідність в підтвердженні 

достовірності його результатів моделювання. Проведені модельні експерименти 

з використанням ІЕЕЕ тестових замкнених схем електропостачання показали, 

що результати моделювання їх усталених режимів згідно модифікованого 

методу Ньютона повністю відповідають тестовим результатам. 



Для визначення економічно доцільних місць розташування джерел генерації 

електричної енергії в радіальних розподільних системах електропостачання 

запропоновано використання градієнтних методів, найбільш ефективним з яких 

виявився градієнтний метод, що реалізує вузлові питомі транспортні  витрати, 

тобто витрати активної потужності на передачу (транспорт) одиниці активної 

або реактивної потужності до місця їх споживання. Базовою для формування 

транспонованої матриці в системі лінійних рівнянь, що реалізує вузлові питомі 

транспортні витрати, є матриця частинних похідних розрахована на останній 

(кінцевій) ітерації при моделюванні усталеного режиму електропостачання, в 

даному випадку, з використанням модифікованого методу Ньютона. 

Для радіальних розподільних систем електропостачання найбільші 

значення вузлових питомих транспортних витрат в кожному відгалуженні 

системи вказують на найбільш економічно доцільні місця розташування 

відповідно джерел активної і реактивної потужностей. Аналітичний аналіз 

виведеної формули сумарних втрат активної потужності в елементах схеми 

електропостачання надає можливість стверджувати, що для всіх впроваджуваних 

генеруючих об’єктів (включаючи джерело системного живлення) 

розосереджених в системі електропостачання рівність їх кутів напруги і (або) 

рівність модулів вузлових напруг (принцип рівності) можна вважати критерієм 

мінімізації втрат активної потужності та стабілізації рівнів напруги в системах 

електропостачання, в тому числі і в радіальних розподільних. 

Розроблено алгоритм розрахунку елементів вектор-градієнта і елементів 

вектора вузлових питомих транспортних витрат та виконано його програмну 

реалізацію для проведення модельних експериментів з метою підтвердження 

ефективності використання питомих транспортних витрат щодо визначення 

економічно доцільних місць розташування джерел генерації електричної енергії 

в системах електропостачання. 

Проведені модельні експерименти підтверджують, що функціональні 

залежності щодо рівності величин кутів і модулів вузлових напруг для вузла 

системного  живлення  і  вузлів  в  яких  рекомендується  впровадження  джерел  



активної і (або) реактивної потужностей є критерієм мінімізації втрат активної 

потужності та стабілізації рівнів напруги в радіальних розподільних системах 

електропостачання різного рівня напруги. При цьому критерієм виступає 

мінімізація співвідношення між втратами активної потужності в системі 

електропостачання і величинами генерації джерел активної і (або) реактивної 

потужностей. 

Також проведені модельні дослідження щодо підтвердження ефективності 

визначення економічно доцільних місць розташування джерел генерації 

електричної енергії за максимальними значеннями вузлових питомих 

транспортних витрат та обґрунтованих величин потужностей впроваджуваних в 

економічно доцільних місцях джерел генерації електричної енергії  отриманих 

згідно математичної моделі режиму електропостачання з вибором складу відомих 

та пошукових вузлових характеристик (моделювання різних типів джерел). 

Модельні дослідження виконувалися з використанням базового варіанту та 

фрагментів реальних схем радіальних розподільних систем електропостачання з 

врахуванням принципу рівності для всіх впроваджуваних джерел (включаючи 

вузол системного живлення) кутів вузлових напруг і (або) модулів вузлових 

напруг як критерію мінімізації втрат активної потужності та стабілізації рівнів 

напруги в системах електропостачання. 

Ефективність (економічна доцільність) визначених за максимальними 

значеннями вузлових питомих транспортних витрат місць розташування 

джерел генерації електричної енергії згідно відповідного відгалуження в 

радіальних розподільних системах електропостачання підтверджується зміною 

місць розташування джерел відносно визначених згідно співвідношень – з 

однієї сторони збільшення втрат активної потужності в системі 

електропостачання відповідає меншій потужності джерела, а з іншої – 

зменшення втрат відповідає більшій потужності джерела. 

Ефективність (обґрунтованість) визначених величин потужностей джерел 

генерації електричної енергії впроваджуваних в економічно доцільних місцях 

відгалужень   системи   електропостачання   підтверджується   згідно   алгоритму  



щодо мінімізації співвідношення між потужностями джерел та величиною 

втрат активної потужності, якій відповідають мінімальні значення сумарних 

питомих транспортних витрат в елементах системи електропостачання.  

Згідно модельних досліджень найбільш ефективним є впровадження 

джерел генерації електричної енергії, коли вони розташовуються у місцях 

співпадіння найбільших значень вузлових питомих транспортних витрат по 

активній і реактивній потужностях і видають в систему електропостачання як 

активну, так і реактивну потужності, при дотриманні умов принципу рівності. 

Вибрані місця розташування джерел генерації електричної енергії за 

максимальними значеннями вузлових питомих транспортних витрат, визначені 

величини активних і реактивних потужностей у місцях розташування джерел 

генерації електричної енергії згідно їх типів та зниження сумарних втрат активної 

потужності в системі електропостачання територіально розподіленого 

навантаження є математично урівноваженими відносно мінімального значення 

сумарних питомих транспортних витрат в елементах системи електропостачання. 

При цьому сумарні втрати активної потужності та сумарна величина питомих 

транспортних витрат знаходяться в прямій залежності між собою – збільшення 

або зменшення однієї з цих величин відповідає збільшенню або зменшенню 

іншої. 

Надана ілюстрація імовірності використання запропонованого підходу 

визначення економічно доцільних місць розташування та обґрунтованих 

величин потужності джерел генерації електричної енергії щодо впровадження 

їх в замкнутих схемах електропостачання. 

Модельні дослідження показали, що при визначенні активних і реактивних 

потужностей джерел генерації електричної енергії в радіальних розподільних 

системах електропостачання напругою 10 та 35 кВ, найбільш доцільним є рівність 

напруги величиною близькою 10,5 і 36,5 кВ відповідно в місцях приєднання 

виробників електричної енергії, включаючи місце системного живлення. 

Проведення модельних досліджень виконувалося з використанням 

розробленого спеціалізованого комплексу технічно-програмного забезпечення. 
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The dissertation is devoted to solution an actual scientific problem, which is to 

develop methods for determining economically feasible locations and reasonable 

values of the power of sources of electricity generation to improve the efficiency of 

the system power supply of the territorially distributed load. 

Due to the development of distributed energy in Ukraine, considerable attention 

is paid to the introduction of sources of electricity generation, in  particular, wind, 

solar, small hydropower plants, etc., which run on renewable energy. In recent years , 

the share of electricity generation sources based on renewable energy sources 

connected to the unified energy system of Ukraine in total capacity is growing 

steadily, which is facilitated by the world practice of supporting the construction and 

location of electricity generation facilities. 

Today, distribution systems of power supply in Ukraine with voltage of 10 (6) 

and 35 kV according to technical and technological conditions are operated open, and 

110 kV systems are weakly closed or open, powered by system power. 

The tendency to introduce sources of electricity generation in these power 

supply systems reduces both the costs of basic fuel and water resources and 

electricity losses in power supply systems by bringing electricity producers closer to 

consumers and ensures a clean environment. However, when it is not  economically  



feasible to implement power generation sources, a number of problematic issues arise 

related to the voltage regimes in the power supply system with power generation 

sources, as well as their impact on the properties of centralized power supply. 

The analysis of methods and approaches for the introduction of electricity 

generation sources in power supply systems of territorially distributed load showed 

that another problematic issue is the issue of determining determine economically 

feasible locations and reasonable values of capacity of the respective electricity sources. 

In this case, the characteristics of the established modes of the respective power 

supply schemes are the basis for determining both economically feasible locations 

and reasonable values of the capacity of the implemented sources of electricity 

generation. The analysis of the existing methods of modeling of steady-state modes 

has shown that the models of their nodal characteristics do not provide modeling of 

different types of sources of electricity generation to determine reasonable values of 

their active and reactive capacities. 

To address in this paper the issue of determining economically feasible locations 

and reasonable power values of different types of implemented sources of elect ricity 

generation on the example of radial distribution systems of 10–35 kV as part  of a 

territorially distributed load, a simple and quite effective approach is proposed in two 

stages: selection of economically feasible locations of sources of electricity 

generation according to the values of nodal specific transport costs; determination of 

reasonable values of capacities of sources of generation of electric energy in 

economically expedient places of their arrangement according to mathematical model 

of the established modes of power supply with a possibility of a choice of structure of 

known and search nodal characteristics. 

Thus, to determine the values of nodal specific transport costs used 

mathematical model and its algorithmic implementation for calcu lating the mode 

parameters of the power supply system, then the first method of mathematical 

modeling of the mode with the choice of known and exploratory nodal characteristics. 

The choice of node characteristics makes it possible to consider mathematical 

models  of  power  supply  system  nodes  in  appropriate  combinations  of  known  and  



exploratory quantities as models of different types of power generation sources (with 

simultaneous production of active and reactive power, with production of active 

power only and with production of reactive power only). 

In order to expand the functionality of nodal models of power supply system, it  

is proposed to use a modified mathematical model of Newton's method with the 

choice of the composition of known and exploratory nodal characteristics, which is 

based on supplementing the matrix of partial derivatives by search active and reactive 

powers: ∂εi
P / ∂Pi, ∂εi

P / ∂Qi, ∂εi
Q / ∂Pi, ∂εi

Q / ∂Qi. To simplify mathematical 

expressions in the modeling of power supply modes, the modified Newton's method 

is proposed to reduce the models of transformer sections to the models of power 

transmission lines by including transformation coefficients in  the elements of the 

conductivity matrix. 

The developed algorithm and software implementation of the modified Newton's 

method provide an opportunity based on modeling to show the efficiency of using the 

appropriate mathematical model in determining the values of act ive and reactive 

power of the implemented power generation sources in the power supply system of 

different voltage levels. 

Due to the dependence of the simulation results of the values of specific 

transport costs and capacities of electricity generation sources on the simulation 

results of power supply modes according to the proposed modification of Newton's 

method, it is necessary to confirm the reliability of its simulation results. The 

conducted model experiments using IEEE test closed power supply circu its showed 

that the results of modeling their steady-state modes according to the modified 

Newton's method fully correspond to the test results. 

To determine the economically feasible locations of power generation sources in 

radial power distribution systems, the use of gradient methods is proposed, the most 

effective of which was the gradient method, which implements nodal specific 

transport costs, ie the cost of active power to transmit (transport) units of act ive or 

reactive power their consumption. The basis for the formation of the transposed 

matrix  in  the  system  of  linear  equations,  which  realizes  the  nodal  specific  transport  



costs, is the matrix of partial derivatives calculated on  the last  (final) it eration in  

modeling the steady state power supply, in this case, using the modified Newton 

method. 

For radial power distribution systems, the highest values of nodal specific 

transport costs in each branch of the system indicate the most economically feasible 

locations, respectively, sources of active and reactive power. Analytical analysis of 

the derived formula of total active power losses in the elements of the power supply 

circuit makes it possible to state that for all implemented generating objects 

(including system power supply) distributed in the power supply system equality of 

their voltage angles and (or) equality of nodal voltage modules (equality principle) 

can be considered a criterion for minimizing the loss of active power and stabilization 

of voltage levels in power supply systems, including radial distribution. 

An algorithm for calculating vector-gradient elements and vector elements of 

nodal specific transport costs has been developed and its software implementation for 

model experiments to confirm the efficiency of using specific transport costs to 

determine economically feasible locations of electricity generation sources in  power 

supply systems. 

The conducted model experiments confirm that the functional dependences on  

the equality of angles and modules of node voltages for the system power node and 

nodes in which the introduction of active and (or) reactive power sources is 

recommended are a criterion for minimizing active power losses and stabilizing 

voltage levels in radial distribution systems voltage level. The criterion is the 

minimization of the ratio between the losses of act ive power in  the power supply 

system and the values of the generation of sources of active and (or) reactive power. 

Also, model studies were conducted to confirm the effectiveness of determining 

economically feasible locations of electricity generation sources by maximum values 

of nodal specific transport costs and reasonable values of capacity implemented in  

economically feasible locations of electricity generation sources obtained according 

to the mathematical model of power supply mode (modeling of different types of 

sources). 



Model studies were performed using the basic version and fragments of real 

schemes of radial power distribution systems, taking in to account the principle of 

equality for all implemented sources (including system node) of node voltage angles 

and (or) node voltage modules as a criterion for minimizing active power losses and 

stabilizing voltage levels power supply systems. 

The efficiency (economic feasibility) of the location of sources of elect ricity 

generation according to the corresponding branch in radial dist ribution systems of 

power supply determined by the maximum values of nodal specific transport costs is 

confirmed by the change of locations of sources relative to the ratios determined on  

the one hand source, and on the other – the reduction of losses corresponds to the 

greater power of the source. 

The efficiency (validity) of the determined values of capacities of electricity 

generation sources implemented in economically feasible branches of the power 

supply system is confirmed according to the algorithm for minimizing the ratio 

between source capacities and the amount of active power losses, which corresponds 

to the minimum values of total transport costs. 

According to model studies, the most effective is the introduction of sources of 

electricity generation, when they are located at the coincidence of the largest values 

of nodal specific transport costs for active and reactive power and give into the power 

supply system both active and reactive power, subject to equality. 

Selected locations of electricity generation sources according to the maximum 

values of nodal specific transport costs, determined values of active and reactive 

capacities in locations of electricity generation sources according to their types and 

reduction of total losses of active power in the power supply system are 

mathematically balanced specific transport costs in the elements of the power supply 

system. In this case, the total loss of active power and the total value of specific 

transport costs are directly related to each other – an increase or decrease in  one of 

these values corresponds to an increase or decrease in the other. 

An illustration of the probability of using the proposed approach to determine 

economically  feasible  locations  and  reasonable  values  of  power  generation  sources 



for their implementation in closed power supply schemes is given. 

Model studies have shown that when determining the active and reactive 

capacities of electricity generation sources in radial power distribution systems of 10 

and 35 kV, the most appropriate is the voltage equal to about 10.5 and 36.5 kV, 

respectively, at the connection points of electricity producers, including the system 

power supply. 

Carrying out of model researches was carried out with use of the developed 

specialized complex of the technical software. 

Keywords: radial distribution system of power supply, territorially dist ributed 

load, system power supply, sources of electrical energy generation, renewable energy 

sources, gradient method, vector – gradient, specific transportation costs, active 

power losses. 
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ВСТУП 

 
Актуальність теми. У зв’язку із розвитком розподіленої енергетики в 

Україні, значна увага приділяється впровадженню джерел генерації електричної 

енергії, зокрема, – це вітрові, сонячні, малі гідроелектростанції (ВЕС, СЕС, 

МГЕС) і т. п., які працюють на відновлюваній енергії. За останні роки частка 

джерел генерації електричної енергії на основі відновлюваних джерел енергії,  

приєднаних до об’єднаної енергетичної системи України в загальній 

потужності неухильно зростає, чому і сприяє світова практика підтримки 

спорудження та розташування установок джерел генерації електричної енергії. 

Сьогодні розподільні системи електропостачання в Україні напругою 

10 (6) та 35 кВ за технічними та технологічними умовами експлуатуються 

розімкненими, а системи 110 кВ слабозамкненими або розімкненими, 

з живленням від системного живлення. 

Тенденція щодо впровадження в указаних системах електропостачання 

джерел генерації електричної енергії, зменшує як витрати основних паливних 

і  водних ресурсів, так і втрати електроенергії в системах електропостачання 

за  рахунок наближення виробників електричної енергії до споживачів 

та забезпечує чистоту навколишнього середовища. Однак, при не економічно 

доцільному впровадженні джерел генерації електричної енергії виникає ряд 

проблемних питань пов’язаних як з режимами напруги в системі електро-

постачання з джерелами генерації електричної енергії, так і з їх впливом 

на властивості централізованого системного живлення. Проблемними також 

є питання щодо визначення економічно доцільних місць розташування джерел 

генерації електричної енергії в системах електропостачання та обґрунтованих 

величин потужностей з урахуванням їх розподілу між живлячими систему 

об’єктами. Для вирішення цих питань необхідно провести як аналіз існуючих 

методів та підходів щодо розташування і визначення потужностей джерел 

генерації електричної енергії в системах електропостачання територіально 

розподіленого навантаження, так і аналіз існуючих методів моделювання 

(розрахунку) усталених режимів електропостачання. 
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Питаннями щодо моделювання усталених і експлуатаційних режимів 

електропостачання та пошуку в них економічно доцільних місць розташування 

і обґрунтованих величин потужностей джерел генерації електричної енергії 

займаються такі провідні наукові та навчально-наукові центри України як: 

Інститути електродинаміки [50–53], відновлювальної енергетики [54–56] НАН 

України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» [9, 57–59], Вінницький національний технічний 

університет [61–64], Національний університет біоресурсів і природо-

користування України [65, 66], Київський національний університет технологій 

та дизайну [67], Чернігівський національний технологічний університет  [24], 

Луцький національний технічний університет [68–70] та ін. [46, 71–73]. Великий 

внесок в теоретичні основи та розвиток методів підвищення ефективності 

експлуатаційних режимів електропостачання із джерелами генерації електричної 

енергії внесли такі вітчизняні вчені як Б. С. Стогній [53], О. В. Кириленко [144], 

П. Д. Лежнюк [76], В. В. Козирський [10], В. В. Кирик [9], С. П. Денисюк [154], 

В. А. Попов [38], Ю. І. Тугай [51], В. М. Бодунов [24], В. В. Кулик [45], а також 

зарубіжні вчені M. Jegadeesan [14], Nitin Singh [19], E. Haesen  [110], 

М. І. Воропай [92], П. І. Бартоломей [11] та ін. Однак, не дивлячись на великий 

обсяг досліджень в цьому напрямі, потребують подальшого вирішення питання 

пов’язані з визначенням економічно доцільних місць розташування 

та обґрунтованих величин потужностей різних типів впроваджуваних  джерел  

генерації електричної енергії. Це вимагає нових підходів і методів щодо 

розрахунку режимів електропостачання з джерелами генерації електричної 

енергії та оптимального розподілу потужностей між генеруючими об’єктами. 

Дана робота направлена на вирішення цих питань на прикладі радіальних 

розподільних систем електропостачання напругою 10–35 кВ в складі 

територіально розподіленого навантаження з підходом в два етапи: визначення 

економічно доцільних місць розташування джерел генерації електричної 

енергії; визначення обґрунтованих величин потужностей джерел генерації 

електричної енергії в економічно доцільних місцях їх розташування. 
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Таким чином, розв’язання наукового завдання, що полягає у визначенні 

економічно доцільних місць розташування та обґрунтованих величин 

потужностей впроваджуваних джерел генерації електричної енергії є 

актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертації проведено у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України відповідно до держбюджетної 

наукової теми: «Розробка теорії структурно-параметричного синтезу гібридних 

систем електроживлення та їх інтеграції до розподільних електричних мереж в 

сільських регіонах» (номер державної реєстрації 0113U003830, 2013–2017 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

розроблення методів визначення економічно доцільних місць розташування 

та обґрунтованих величин потужностей джерел генерації електричної енергії  

для підвищення ефективності функціонування системного живлення 

територіально розподіленого навантаження. 

Для досягнення вказаної мети вирішувалися такі наукові завдання: 

– провести аналіз існуючих підходів та методів моделювання 

(розрахунку)      усталених режимів електропостачання територіально 

розподіленого навантаження та перспективи впровадження в них джерел 

генерації електричної енергії; 

– удосконалити математичну модель щодо розрахунку усталених режимів 

електропостачання територіально розподіленого навантаження  з можливістю 

вибору складу відомих і пошукових вузлових характеристик, як основи 

з  реалізації принципів пошуку економічно доцільних місць розташування 

джерел генерації електричної енергії та визначення обґрунтованих величин 

їх потужностей для умов максимального або максимального перспективного 

споживання електроенергії; 

– удосконалити математичну модель щодо визначення економічно 

доцільних місць розташування джерел генерації електричної енергії  в  системі 

електропостачання територіально розподіленого навантаження; 
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– розробити алгоритми та виконати програмну реалізацію аналізу роботи  

територіально  розподіленого  навантаження  згідно  розроблених  математичних  

моделей; 

– перевірити на достовірність та адекватність розроблені математичні 

моделі територіально розподіленого навантаження з джерелами генерації 

електричної енергії на прикладі базової та реальної схем електропостачання 

споживачів. 

Об’єкт дослідження – режими роботи територіально розподіленого 

навантаження з джерелами генерації електричної енергії за умов його 

системного живлення. 

Предмет дослідження – визначення впливу місць розташування 

та обґрунтованих величин потужностей джерел генерації електричної енергії на 

розподіл питомих транспортних витрат при його територіально розподіленому 

навантаженні. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дисертації завдань 

використано такі методи: метод теорії математичного моделювання, метод 

теорії графів, метод теорії множин, метод теорії матриць, метод теорії систем, 

метод теорії нелінійного програмування, а також метод теорії прийняття 

рішення. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розвинуто класичний метод 

Ньютона для розрахунку усталених режимів електропостачання територіально  

розподіленого навантаження з вибором складу відомих та пошукових 

вузлових  характеристик в напрямі модифікації з розширенням матриці 

частинних похідних похідними від небалансів активних і реактивних 

вузлових потужностей, що дало змогу розширити функціональні можливості 

моделювання усталених режимів електропостачання територіально 

розподіленого навантаження і визначення обґрунтованих величин потужностей 

джерел генерації електричної енергії. 

Удосконалено математичну модель системи електропостачання 

територіально розподіленого навантаження з джерелами генерації електричної 
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енергії в напрямі врахування різнохарактерного їх типу для визначення витрат 

активної потужності на передачу (транспорт) одиниці активної або реактивної 

потужності до місця їх споживання, що дало змогу обґрунтувати економічно 

доцільні місця розташування джерел генерації в системі електропостачання 

територіально розподіленого навантаження. 

Вперше науково обґрунтовано використання методу питомих 

транспортних витрат для визначення місць розташування і величин 

потужностей джерел генерації електричної енергії в системі електропостачання 

територіально розподіленого навантаження, який за рахунок математичного 

урівноваження між вибраними місцями розташування джерел генерації 

за   максимальними значеннями вузлових питомих транспортних витрат, 

визначеними потужностями джерел генерації відповідно їх типів та величиною 

зниження втрат активної потужності в системі електропостачання 

територіально розподіленого навантаження забезпечує мінімальне значення 

втрат у порівнянні з втратами у вихідному режимі, а відповідно і мінімальне 

значення сумарних питомих транспортних витрат в елементах системи, що дало 

змогу підвищити ефективність електропостачання територіально розподіленого 

навантаження. 

Вперше встановлено взаємозв’язок між місцем розташування 

і     величиною     потужностей джерел генерації електричної енергії 

та  навантаженням на основі розробленого підходу, що дало можливість 

обґрунтувати місця розташування джерел генерації за критерієм максимуму 

значень вузлових питомих транспортних витрат і мінімізації втрат активної 

потужності та стабілізації рівнів напруги в системі електропостачання 

територіально розподіленого навантаження при рівності модулів та (або) кутів 

напруги у вузлах генеруючих об’єктів, включаючи вузол системного живлення. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методику та 

програмне забезпечення на алгоритмічній мові С++ для визначення економічно 

доцільних місць розташування та обґрунтованих величин потужностей джерел 

генерації електричної енергії в залежності від їх типу, що (як інструмент) 
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дає можливість проводити експериментальні дослідження щодо моделювання 

процесу впровадження джерел генерації в системах електропостачання 

територіально розподіленого навантаження напругою 10 (6) і 35 кВ. 

Одержані в дисертації результати досліджень за розробленою методикою 

визначення місць розташування та потужностей джерел генерації електричної 

енергії в залежності від їх типу використовуються у навчальному процесі 

кафедри електропостачання імені професора В. М. Синькова Національного 

університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  при викладанні 

дисципліни «Електричні мережі і системи» та при підготовці випускних 

бакалаврських і магістерських робіт. 

В додатках до дисертації приведені документи, які підтверджують 

практичну цінність використання результатів досліджень. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати дисертації 

є   самостійним науковим дослідженням здобувача. Здобувачу належить 

постановка завдань і вибір методик дослідження, аналіз та узагальнення 

експериментальних результатів досліджень. З наукових праць, опублікованих 

у  співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, 

які є результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідалися та обговорювалися на: ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми наук 

про життя та природокористування» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-

технічній конференції «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі 

природокористування» (теорія, практика, історія, освіта) (м.  Київ, 2015 р.); 

VІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених і спеціалістів 

«Инновации в сельском хозяйстве» (м. Москва, Російська Федерація, 2015 р.) ; 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в 

біотехнічних системах АПК» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-
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технічній конференції «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі 

природокористування» (теорія, практика, історія, освіта) (м.  Київ, 2016 р.); 

ІV    Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології 

в  біотехнічних системах АПК» (м. Київ, 2016 р.); 70-й науково-практичній 

конференції студентів «Енергозабезпечення, електротехнології, електротехніка 

та інтелектуальні управляючі системи в АПК» (м. Київ, 2016 р.); науково-

практичній конференції науково-педагогічних працівників, наукових 

співробітників та аспірантів «Підсумки науково-дослідних робіт 2015 року» 

(м. Київ, 2016 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» 

(м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» (м. Харків, 2017 р.); 

ХХVI Міжнародній науково-технічній конференції «Технічний прогрес 

у сільськогосподарському виробництві» (смт Глеваха, 2018 р.); V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 22 наукових 

працях, з яких монографія, 5 статей у наукових фахових виданнях України, 

у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних, стаття 

у науковому виданні іншої держави, стаття в іншому науковому виданні, 

3 авторських свідоцтва та 11 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 197 сторінок. Дисертація містить 

32  рисунки, 35 таблиць та 7 додатків. Список використаних джерел налічує 

173 найменування. 

 

 

 



32 

 

РОЗДІЛ 1 

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО 

РОЗПОДІЛЕНОГО НАВАНТАЖЕННЯ З ДЖЕРЕЛАМИ ГЕНЕРАЦІЇ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

1.1 Аналіз структури системи електропостачання територіально 

розподіленого навантаження. 

 

Традиційні системи електропостачання територіально розподіленого 

навантаження складаються з великої кількості різних електроенергетичних 

об’єктів, які необхідні для забезпечення виробництва, передачі та споживанн я 

електроенергії. Всі три процеси тісно взаємозв’язані між собою і здійснюють як 

позитивний (підвищення статичної та динамічної стійкості системи, 

забезпечення надійності електропостачання споживачів, і т. д.), так і негативний 

(збільшення значень струмів короткого замикання, зниження показників якості 

електроенергії, збільшення рівня втрат і т. д.) вплив одне на одного. При цьому 

важливу роль відіграє модель побудови територіально розподіленого 

навантаження, як такої, моделі управління протікаючими в ньому процесами, в 

тому числі і моделі ліквідації аварійних процесів, а також своєчасна 

актуалізація даних про стан системного обладнання. В традиційній схемі 

електропостачання  територіально  розподіленого  навантаження  (рис. 1.1) [13],  

 

Рис. 1.1. Традиційна схема електропостачання територіально 

розподіленого навантаження. 
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генеруючі об’єкти, такі як теплові електричні станції (ТЕС), атомні 

електростанції (АЕС) і гідроелектростанції (ГЕС) підключаються безпосередньо 

до магістральних ліній електропередавання (ЛЕП) і здійснюють вироблення 

електроенергії для всієї системи в цілому. Такі електростанції є основними 

джерелами електроенергії для споживачів і вони володіють невеликою кількістю, 

але великою потужністю енергоблоками, а також часто розташовуються в 

місцях значно віддалених від споживачів, що, в кінцевому результаті, і 

обумовлює необхідність наявності розгалужених систем різного рівня напруг. 

Перевагами таких систем електропостачання (СЕП) є: 

– наявність великого запасу потужності у всій системі; 

– наявність невеликого числа генеруючих об’єктів і, як наслідок, більш 

просте управління ними. 

Однак така схема побудови СЕП має і свої недоліки: 

– наявність або спорудження ЛЕП для забезпечення зв’язків 

електростанцій з системою; 

– великі втрати потужності при виході з ладу блоків електростанції або 

самої електростанції; 

– порушення електропостачання споживачів при аваріях; 

– значна інерційність системи, обумовлена наявністю ТЕС, при ліквідації 

великих аварій. 

Систему електропостачання можна розглядати як складну систему, що 

складається з великого числа взаємодіючих суб’єктів. Тому відтворення 

поведінки всієї системи в цілому неможливо тільки шляхом моделювання її 

окремих об’єктів або ж моделюючи систему в якості моноблоку. Щоб зрозуміти 

такі складні системи, а також покращити їх конструкцію, недостатньо просто 

вивчити їх компоненти окремо, використовуючи конкретні моделі. 

В свою чергу традиційні схеми електропостачання територіально 

розподіленого навантаження уже розпочали зазнавати ряд значних змін [47], які 

ведуть до створення нової більш гнучкої системи поєднуючи в собі як вже  

наявні   компоненти,   так   і   інтегруючі   нові   більш   економічні   і   технологічні  
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пристрої, що дозволяють реалізувати весь потенціал системи [13, 39, 40].  

В якості альтернативи централізованих структур ще в середині минулого 

століття були запропоновані розподілені системи генерації, коли виробництво 

електроенергії здійснюється поблизу споживачів. Джерела генерації (ДГ) 

дозволяють зменшити затрати на передачу електроенергії споживачам. 

При використанні ДГ, електроенергія виробляється поруч зі споживачами, 

поблизу житлових районів і промислових підприємств, за допомогою 

невеликих генеруючих одиниць. По параметрах потужності дане енергетичне 

обладнання, як правило, призначене тільки для задоволення енергетичних 

потреб локально підключених споживачів. Надлишок електроенергії, може 

подаватися в розподільну або передавальну системи. Перехід до інтелектуальної 

системи спочатку передбачає впровадження, а потім і розширення частки ДГ, 

що в кінцевому результаті приведе до її масового застосування. 

В багатьох країнах світу на даний час, разом з розвитком централізованого 

електропостачання, все більш активно підтримується тенденція 

широкомасштабного переходу до ДГ. Нерідко ці два види електропостачання 

протиставляються один відносно одного з переважним наданням переваги ДГ 

як складової, яка володіє найбільшою конкурентоспроможністю. Разом з тим, 

кожний із них має свою переважну сферу застосування, де в найбільшій мірі 

проявляються його переваги. 

Існують різні підходи щодо визначення поняття ДГ. В багатьох випадках 

термін «розподілена генерація» – РГ (distributed generation) використовується як 

синонім поняття генерації в децентралізованій електросистемі для покриття 

потреб в енергії ізольованих (не підключених до магістральних електросистем) 

споживачів [131]. Іноді під ним розуміють використання джерел малої 

потужності (наприклад, до 25 МВт та / або 20 Гкал / год) [132]. 

В різних країнах досить суттєво різняться погляди на визначення 

потужності ДГ [144, 147]. Наприклад, у шведському законодавстві під ДГ 

маються на увазі енергоблоки до 1,5 МВт, а на англійських енергетичних 

ринках електростанції потужністю менше 100 МВт не мають централізованого 
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диспетчерського управління і, таким чином, ДГ вважається будь-яка 

генерувальна одиниця потужністю до 100 МВт. Також досить багато уваги ДГ 

приділяють і міжнародні організації [122, 144, 146, 148]. Наприклад, DOE (з 

англійської United States Department of Energy – Міністерство енергетики США) 

[162] до ДГ відносить джерела від менш ніж 1 кВт до десятків МВт. EPRI (з 

англійської Electric Power Research Institute – Інститут дослідження електричної 

енергії) [87] визначає ДГ як джерела електричної енергії потужністю від 

декількох кіловат до 50 МВт. CIGRE (з французької Conseil International des 

Grands Réseaux Électriques – Міжнародна рада з великих електричних систем) 

[167] під ДГ розуміє генеруючі пристрої, які з’єднанні з розподільними 

електричними системами, а їхня максимальна потужність становить від 50 МВт 

до 100 МВт, тоді як ІЕЕЕ (з англійської Institute of Electrical and Electronics 

Engineers – Інститут інженерів з електротехніки та електроніки) [165] під ДГ 

розглядає генераторні установки значно менші за встановленою потужністю, 

ніж централізовані електричні станції. ІЕА (з англійської In ternational Energy 

Agency – Міжнародне енергетичне агентство) [161] не встановлює вимог щодо 

максимальної потужності ДГ. При цьому до ДГ належать об’єкти, що 

виробляють електричну енергію переважно на стороні споживачів та 

постачають її безпосередньо в локальну розподільну електричну систему. 

Розподілена генерація розуміється як виробництво енергії на рівні 

розподільної СЕП або на стороні споживача, включеного в систему [134–136]. 

Поняття ДГ поширюється як на електроенергетичні системи (ЕЕС), так і на 

системи теплопостачання. 

В загальному випадку ДГ являє собою вироблення електроенергії / тепла 

за місцем її споживання. Відсутність системи відраховує втрати (і затрати) на 

передачу електроенергії / тепла. При цьому мається на увазі наявність багатьох 

споживачів, які виробляють теплову та електричну енергію для власних потреб, 

направляючи їх надлишки в загальну систему. В якості розподілених 

генераторів електроенергії можуть виступати когенераційні установки малої та 

середньої потужності, які дозволяють знизити витрати на виробництво енергії 
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на 40 %, досягти високої ефективності використання палива (до 90 % від 

потенційної енергії) і оптимального використання встановленої потужності. 

На сьогоднішній день єдиного визначення, як і єдиної назви РГ немає. 

Однак, можна виділити такі вітчизняні назви як: розосереджена генерація або 

розосереджене генерування [154–156], розподілена генерація або розподілене 

генерування [9, 51, 119, 137, 138], а також зарубіжні – distributed generation [102, 

103, 112–116, 122, 146, 148–153, 157–160, 163, 164, 166, 169], dispersed 

generation [163, 164, 170], decentralized generation [149], embedded 

generation [163, 168]. 

Широке розповсюдження ДГ пов’язано, в першу чергу, з появою 

високоефективних газотурбінних і парогазових установок [47, 130] та 

розвитком відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). До останніх можна віднести як 

фотоелектричні установки потужністю 1 кВт, так і потужні прибережні 

ВЕС [145]. 

В деяких роботах до ДГ прийнято відносити велику частину систем 

когенерації (сумісного виробництва електроенергії та тепла) і систем з 

використанням ВДЕ [133]. Великі теплоелектроцентралі (ТЕЦ), що 

забезпечують енергією цілі міста, недоцільно відносити до ДГ. До них слід 

відносити тільки ТЕЦ малої та середньої потужності і джерела з використанням 

ВДЕ поблизу місць споживання. 

В останні роки набула тенденція щодо будівництва великих, 

централізованих електростанцій, що використовують ВДЕ (великі вітрові та 

сонячні ферми і т.д.) [139]. З іншого боку, існують також і традиційні 

розподілені системи генерації (наприклад, міні-ТЕЦ). 

Світові тенденції розвитку енергетики демонструють пріоритетну 

реалізацію нових можливостей на основі впровадження технологій 

інтелектуальних ЕЕС (smart grid), когенерації, виробництва  енергії на основі 

використання ВДЕ. В багатьох розвинених країнах простежується тенденція 

відходу від централізованої енергетики в напрямку розвитку розподіленої 

енергетики. Наприклад, в США на даний час експлуатується близько 12 млн. 
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установок малих ДГ (одиничною потужністю до 60 МВт) загальною 

встановленою потужністю понад 220 ГВт, а темпи приросту складають близько 

5 ГВт на рік. Понад 170 ГВт цієї потужності використовуються як джерела 

резервної потужності для електропостачання споживачів в аварійних ситуаціях. 

Основний тренд пов’язаний з переходом щодо використання цих 

установок в якості регулярного джерела, а не тільки для резервної потужності, 

що в підсумку призводить до доповнення великої централізованої генерації в 

електросистемі і до її заміщення при збереженні зв’язку між ними [91]. 

В країнах ЄС ДГ складають в середньому близько 10 % від загального 

обсягу виробництва електроенергії. Дані показники суттєво різняться в різних 

країнах. Наприклад, в Данії частка ДГ у виробництві електричної енергії 

перевищує 45 %. Різницю між країнами можна пояснити наявністю або 

відсутністю відповідної нормативної бази та політичних рішень. Наприклад, 

енергетика Франції в значній мірі побудована на використанні атомної енергії. 

В Данії ядерна енергетика ніколи не розглядалася як варіант розвитку 

енергетичного сектору в довгостроковій перспективі з огляду на наявність 

певних ризиків і можливого впливу на навколишнє середовище. Замість цього, 

починаючи з 1970 року, Уряд Данії реалізує масштабну програму по сприянню 

розвитку когенерації, енергоефективності та ВДЕ (останнє здійснюється після 

вичерпання потенціалу розвитку когенерації). Реалізація цієї програми була 

заснована на принципах широкого залучення малого підприємництва, 

муніципалітетів і кооперативів, які працюють в тісній співпраці [91]. 

Введення електричної потужності в світі, згідно з даними агентства 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF), в 2013 році по традиційних 

енергоблоках на викопному паливі склали 141 ГВт, а ДГ тільки на основі ВДЕ 

досягли 143 ГВт. В 2015 році введено 110 ГВт потужності традиційних 

електростанцій і 164 ГВт потужності ДГ на основі ВДЕ. На перспективу їх 

введення до 2020 року повинне скласти 91 і 208 ГВт, до 2030 року 64 і 279 ГВт 

відповідно традиційних і ДГ. Як з цього випливає, пріоритет введення ДГ в 

світі зростає і його розрив відносно традиційних джерел буде тільки 
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збільшуватися. Разом з тим, стохастичний характер ВДЕ і доцільність 

оптимального використання встановленої потужності будуть сприяти їх 

об’єднанню централізованою системою з метою спільної роботи [91]. 

Згідно [42–44] на початку 2018 року загальна встановлена потужність ВДЕ 

у світі становила – 2012,9 ГВт (рис. 1.2. а). 

В Україні частка електричної енергії з ВДЕ (станом на 01.01.2019 року) 

становила – 2274 МВт (рис. 1.2. б) [140–143]. 

 
 

а) б) 

Рис. 1.2. Темпи росту впровадження відновлюваних джерел енергії для: 

а) світу (в 2018 році); б) України (включно за 2018 рік). 
 

Незважаючи на незначну частку ВДЕ в Україні у порівнянні із 

загальносвітовими потужностями, Україна – один із лідерів серед країн СНД із 

впровадження ВДЕ та є хорошим об’єктом для інвестицій у зв’язку із: 

– зобов’язанням по Національному плану дій щодо збільшення частки ВДЕ 

до 11 % до 2020 року; 

– зносом традиційних генеруючих потужностей близько 80 %; 

– піковим споживанням електричної енергії в 2017 році на рівні 

22,8 ГВт [42–44]. 

Таким чином, в межах даної роботи під ДГ слід розуміти джерела 

електричної енергії на основі ВДЕ, такі як СЕС, ВЕС, ГЕС на малих ріках і т. п., 

які з’єднані безпосередньо з СЕП або підключені до такої системи з боку 

споживачів [144]. 
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Згідно проведеного аналізу [13, 24, 38, 41, 45, 48, 49, 60, 80 та ін.], 

територіально розподілене навантаження – це радіальні розподільні СЕП 

напругою 10 (6) та 35 кВ, в які входять ЛЕП, трансформаторні підстанції (ТП), 

споживачі електричної енергії та ДГ. 

Враховуючи вищезазначений аналіз, нами на рис. 1.3 запропоновано 

зображення СЕП територіально розподіленого навантаження у вигляді 

функціональної   блок-схеми,   а   на  рис. 1.4.  представлено   схему   електричних  

 

Рис. 1.3. Функціональна блок-схема системи електропостачання територіально 

розподіленого навантаження. 
 

 

Рис. 1.4. Схема електричних з’єднань системи електропостачання 

територіально розподіленого навантаження: ПС – підстанція (110/10 кВ); 

РРСЕП – радіальні розподільні системи електропостачання напругою 10 кВ; 

ЛЕП – лінії електропередавання; ТП – трансформаторні підстанції; 

СГП – сільськогосподарське підприємство; СМ – сільська мережа; ММ – міська 

мережа; ДГ 1…5 – джерела генерації; ПП – промислові підприємства. 
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з’єднань СЕП територіально розподіленого навантаження. Забезпечення 

електроенергією споживачів може здійснюватися як від централізованого 

системного живлення, так і від впроваджених (приєднаних) ДГ. 

Електропостачання міської мережі проводиться безпосередньо через ДГ 1 і 

частково – ДГ 2, яке забезпечує електроенергією як промислові підприємства,  

так і всю СЕП територіально розподіленого навантаження в цілому. Джерело 

генерації 3 належить сільськогосподарському підприємству, ДГ 4 – одному 

домовласнику сільської мережі, а ДГ 5 – двом промисловим підприємствам. Усі 

вказані ДГ працюють паралельно з СЕП територіально розподіленого 

навантаження. Крім того, проводиться відповідний облік видачі електроенергії  

в СЕП територіально розподіленого навантаження напругою 10 кВ і 

споживання з неї. На сьогоднішній день в більшості країн світу, а також в 

Україні, власники ДГ продають електроенергію за «зеленим тарифом». 

Структура та характер споживання споживачів територіально 

розподіленого навантаження є основним чинником впливу на вибір економічно 

доцільних місць розташування та обґрунтованих величин потужностей 

впроваджуваних ДГ. 

Тенденція до територіального розділення електропостачання комунально-

побутового та промислового споживання за рахунок винесення промислових 

підприємств за межі території населених пунктів і житлових мікрорайонів 

призводить до практично рівномірного розподілу комунально-побутового 

навантаження на порівняно значних територіях та до нерівномірного розподілу 

навантаження промислових споживачів на порівняно незначних територіях 

(нерівномірність густини споживання по території розподіленого навантаження), 

що безпосередньо впливає як на місця розташування, так і на величину 

потужностей ДГ по території розподіленого навантаження. Крім того характер 

споживання (співвідношення споживання активних і реактивних потужностей) 

комунально-побутових споживачів та промислових різко відрізняються. Так 

для перших коефіцієнт потужності складає 0,91 – 0,95, то для других за рахунок 

значного переважання двигунного навантаження (наприклад, цукрові заводи , 
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підприємства по випуску сільськогосподарської техніки і т. п.) коефіцієнт 

потужності може доходити до 0,8 і нижче, що різко збільшує втрати потужності 

в системі передачі електроенергії, а зменшення втрат вимагає значного 

збільшення реактивної генерації, в тому числі і ДГ. 

Тому нерівномірність густини споживання по території розподіленого 

навантаження потребує використання максимального споживання 

електроенергії, а особливо при його прогнозуванні на певний період наперед. 

При цьому незначні похибки при використанні максимальної або прогнозованої 

територіальної густини навантаження можуть призвести до недостовірного 

визначення як економічно доцільних місць розташування, так і обґрунтованих 

величин потужностей впроваджуваних ДГ, тобто далеких відносно достовірних 

з значною втратою ефективності їх використання. 

Однак, основними питаннями залишаються визначення місць 

розташування та величини потужностей ДГ, тому доцільно ретельно 

проаналізувати існуючі методи та підходи щодо розташування і визначення 

потужностей ДГ в СЕП територіально розподіленого навантаження. 

 

1.2 Аналіз існуючих методів та підходів щодо розташування і 

визначення потужностей джерел генерації електричної енергії в системах 

електропостачання територіально розподіленого навантаження. 

 

На сьогоднішній день розподільні СЕП в основному є або радіальними, або 

слабозамкнутими, через високий коефіцієнт співвідношення R / X викликає 

більші втрати потужності та падіння напруги. Велика кількість сумарних втрат 

потужності в СЕП відбувається в розподільній системі. Мінімізація втрат  

потужності відіграє важливу роль для економічної експлуатації та зниження 

витрат. Існує багато способів зменшення втрат, це такі як розміщення 

конденсаторів, ДГ, керування навантаженням та реконфігурація СЕП. 

Оптимальне розташування ДГ (децентралізованих джерел електричної і 

теплової енергії) відносно невеликої потужності – від декількох кіловат до 
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50 МВт [101], що підключаються на стороні балансової належності споживача є 

ключовим завданням, яке зводиться до пошуку оптимальних вузла в СЕП і 

потужності джерела [81–83]. При його вирішенні багато дослідників виходять з 

критеріїв мінімізації втрат потужності [84], максимізації прибутку [85], 

мінімізації витрат [86] і використовують багатоцільові функції [88, 98]. 

Результати дослідження впливу ДГ на стійкість СЕП і управління їх аварійними 

режимами наведені в [89, 90]. 

В енергетиці набули поширення аналітичні методи [122–127], комбіновані 

(поєднані) методи [60, 95, 97, 101–104, 113], методи, засновані на ідеї 

генетичного алгоритму (ГА) [41, 79, 105–118], еволюційного алгоритму [98–

100], алгоритму гравітаційного пошуку [96], алгоритму «перетасовки стрибання 

жаби» [94], алгоритму «колонії мурах» [93]. Ведуться роботи в області 

оптимального розташування пристроїв компенсації реактивної потужності 

[119], вибору місць встановлення датчиків векторних вимірювань [120, 121], а 

також малих (розподілених) генераторів [105] та ін. 

Аналітичний підхід, що базується на точній формулі втрат потужності для 

оптимального розташування одного ДГ, був представлений в [122]. У роботах 

[123, 124] для мінімізації втрат активної потужності в первинній розподільній 

СЕП запропоновано удосконалений аналітичний вираз для визначення 

оптимальної величини різних типів РГ при оптимальному коефіцієнті 

потужності як для одного, так і для декількох розташувань РГ в розподільній 

системі. Аналітичний підхід був представлений в [125] для визначення 

оптимального місця розташування одного ДГ з єдиним коефіцієнтом 

потужності в радіальних, а також замкнутих СЕП для мінімізації втрат. Однак 

при такому підході оптимальна величина не розглядається. У роботі [126] 

запропоновано новий аналітичний метод для оптимального розташування і 

величин декількох ДГ для мінімізації як втрат активної, так і реактивної 

потужності. Однак, цей метод не забезпечує час обчислення. Авторами в роботі 

[127] запропоновано новий метод розрахунку потоку потужності, а також 
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аналітичний метод для оптимального розташування декількох ДГ у 

розподільній системі для зменшення втрат. 

Для розв’язання задачі визначення місць встановлення та величин 

потужності ДГ в [60] було запропоновано ефективний стохастичний метод у 

поєднанні з механізмами еволюційних алгоритмів, який дає змогу мінімізувати 

втрати потужності в СЕП та максимізувати економічну ефективність 

встановлюваних ДГ. У роботі [95] запропоновано двоетапний метод для 

оптимального розподілу РГ в радіальній розподільній системі. На першому 

етапі коефіцієнт втрати чутливості використовується для обчислення місця 

розташування, а на другому етапі – алгоритм «світлячок» для пошуку 

оптимальної величини РГ і для зниження втрат потужності. Для підключення 

до розподільних систем генерації в роботі [97] прийнята подвійна 

інтелектуальна методологія. На першому етапі використовується нейронна 

мережа для визначення оптимального місця розташування, тоді як на другому 

етапі визначається оптимальна величина ДГ за допомогою алгоритму «штучна 

бджолина колонія». У роботі [101] була запропонована комбінація ГА і методу 

оптимізації рою частинок для оптимального розташування та потужності ДГ, 

враховуючи певні обмеження, такі як стабільність напруги, втрати та 

покращення регулювання напруги. 

В [79] розглянутий підхід щодо оптимального розташування ДГ з метою 

підвищення надійності електропостачання споживачів. При використанні 

запропонованого підходу, заснованого на врахуванні комплексного впливу ДГ 

на аварійні режими електропостачання, наряду з отриманням користі від 

виробництва електричної енергії для власного споживання знижується число 

аварійних відключень споживачів і зменшується тривалість простою 

технологічного обладнання. Як засіб оптимізації використовувався генетичний 

оптимізаційний алгоритм. Багатоцільове змішане цілочисельне програмування 

було вирішено за допомогою ГА, яке було запропоновано в [117] з урахуванням 

невизначеності та зміни, пов’язаної з переривчатим характером ВДЕ, а також 

навантажень. Для мінімізації втрат потужності в [118] було запропоновано 
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оптимальне розташування РГ, засноване на точній формулі втрат, та 

оптимальне визначення величин РГ за допомогою ГA. 

У роботах [98–100] авторами представлено багатоцільовий оптимізаційний 

підхід з використанням еволюційного алгоритму визначення величин та 

розташування розподіленої генерації в розподільній системі. У статті [96] 

запропонований метод, який використовує алгоритм гравітаційного пошуку в 

процесі оптимізації для визначення оптимальної величини та відповідного 

розташування РГ у розподільній системі. Створена багатоцільова функція для 

мінімізації сумарних втрат і середньої напруги розподільної системи. Авторами 

в роботі [94] запропоновано алгоритм «перетасовки стрибання жаби» для 

оптимального розташування та визначення величин РГ в радіальній 

розподільній системі для мінімізації загальних втрат потужності та покращення 

рівня напруги. У роботі [93] одночасно визначаються оптимальні величини та 

розташування конденсаторів і ДГ в радіальній розподільній СЕП. Цільова 

функція включає зменшення втрат потужності та покращення рівня напруги за 

допомогою алгоритму «колонії мурах». 

У роботі [38] запропонований експрес-метод вибору місць підключення до 

розподільних СЕП довільної конфігурації генеруючих джерел із заданими 

параметрами або визначення потужності зазначених джерел при заданих точках 

їх підключення з точки зору мінімізації сумарних втрат потужності і 

електричної енергії за рахунок формування оптимального потокорозподілу. У 

статтях [9, 74, 75] авторами запропонований метод визначення оптимальної 

потужності та місця розташування ДГ на основі аналізу сенсорності вузлів 

системи шляхом мінімізації повних втрат потужності. Запропонований метод в 

роботі [76] дозволяє визначити оптимальну по втратах активної потужності в 

СЕП величину генерування нетрадиційних і відновлювальних джерел 

електроенергії для досліджуваного вузла схеми, в умовах нормалізації рівнів 

напруги у вузлах та підвищення якості функціонування СЕП для забезпечення 

потреб споживачів електроенергії, а в [77] застосовано метод формування 

перспективного плану розвитку СЕП з поетапним визначенням оптимальних 
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місць приєднання ДГ. Автори в статті [78] запропонували метод визначення 

оптимальної потужності джерела енергії, яке підключається в певному вузлі 

розподільної СЕП, за критерієм мінімуму втрат активної потужності. Він 

ґрунтується на аналізі економічного розподілу потоків потужності в СЕП 

шляхом оцінки коефіцієнтів струморозподілу. Однак, метод не дозволяє 

розв’язати зворотну задачу, яка постає останнім часом досить часто, які вузли 

навантаження слід розвивати якщо встановлене в певному вузлі ВДЕ продовжує 

нарощувати свою потужність. 

Отже, вибір місця розташування та визначення потужностей об’єктів малої 

генерації (ДГ відповідної потужності) представляє комплексну задачу, 

вирішення якої призводить до зміни режимних параметрів: рівнів напруг, 

перетоків по зв’язках, втрат потужності і електричної енергії,  струмів 

короткого замикання як в кращу, так і в гіршу сторону. 

Основними параметрами при виборі місця розташування та визначенні 

потужностей ДГ є критерій мінімуму втрат активної потужності та стабілізація 

рівнів напруги в СЕП. Характеристики усталених режимів електропостачання є 

основою для визначення місць розташування та величин потужностей ДГ. Таким 

чином, доцільно провести аналіз існуючих, найбільш поширених ітераційних 

методів моделювання (розрахунку) усталених режимів електропостачання. 

 

1.3 Аналіз існуючих методів моделювання (розрахунку) усталених 

режимів електропостачання. 

 

Моделювання усталених режимів складають основну частину загального 

обсягу досліджень розподільних СЕП, що виконуються як на стадії 

проектування, так і в процесі експлуатації. Такі розрахунки необхідні при 

виборі конфігурації схем електропостачання та параметрів їх елементів, аналізі 

стійкості, а також визначенні найбільш економічних режимів роботи. 

Математичні моделі, що використовуються для розрахунку усталених 

режимів, об’єднують дві взаємозв’язані складові – модель схеми 
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електропостачання та модель режиму її роботи. Модель схеми може подаватись 

у вигляді схеми заміщення, що відображає послідовність з’єднання  елементів 

(математичні моделі ділянок і вузлів), їх параметри та властивості. Моделі 

режимів роботи електропостачання – це сукупність математичних рівнянь, які 

визначають аналітичну залежність між відомими та пошуковими вузловими 

характеристиками режиму згідно з відомими параметрами схеми. 

Процес моделювання передбачає формування математичних моделей з 

використанням математичних методів та алгоритмів обчислення за допомогою 

цих моделей [18]. 

З метою моделювання (розрахунків) усталених режимів електропостачання 

(як нелінійних систем) розроблено цілий ряд математичних ітераційних 

методів, найбільш поширеними з яких можна вважати наступні [1, 36, 128]: 

Для розрахунку усталених режимів електропостачання доцільно 

використовувати достатньо ефективний метод накладання струмів [36], який 

заключається у визначенні вузлових струмів за першими наближеннями 

вузлових напруг, які уточнюються в ході ітераційного процесу та заданими 

потужностями вузлів, як: 

,iii USI
•

=              (1.1) 
з наступним накладанням їх на ділянки СЕП, починаючи з кінцевих вузлів до  

вузла живлення, в якому задано комплекс напругу – модуль з нульовим кутом. 

Уточнення напруг у вузлах схеми виконується в зворотному порядку – від 

вузла  живлення  до  всіх  вузлів  згідно  втрат  напруги  на  ділянках  та  величин  

напруги вузлів, що живлять ці ділянки: 

,ijijij ZIU
•••

=              (1.2)
 

.ijij UUU
•••

−=              (1.3) 

При наявності трансформаторних ділянок, коефіцієнти їх трансформації 

враховуються як при накладанні струмів, так і при уточненні вузлових напруг 

[1, 26, 36]. 
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Повторення дій щодо визначення вузлових струмів згідно уточнених 

напруг і накладання уточнених струмів на ділянки та уточнення вузлових 

напруг за втратами напруги на ділянках СЕП повторюється до тих пір, поки 

різниця вузлових струмів або різниця вузлових напруг на наступному та 

попередньому кроках ітерації для всіх вузлів буде меншою або рівною наперед 

заданій точності розрахунку ℰ [1, 18], тобто: 

−
•+• )()1( K

i

K

i UU  або .
)()1(

−
•+• K

i

K

i II           (1.4) 

Для моделювання (розрахунку) усталених режимів замкнутих або 

змішаних (замкнуто-розімкнутих) СЕП в певний період широко 

використовувався ітераційний метод Зейделя [128], математичне 

формулювання одного із варіантів якого можна отримати вирішенням системи 

лінійних алгебраїчних рівнянь: 

    AX = B,              (1.5) 

де з орієнтацією на розподільні СЕП: А – матриця провідностей ( ijY
•

); X – 

вектор пошукових вузлових напруг ( iU
•

); B – вектор вузлових струмів ( iI
•

). 

Ділення матриці провідностей A на дві частини – матрицю взаємних 

провідностей A' та діагональну матрицю власних вузлових провідностей D (в 

сумі вони дають матрицю A) в результаті ряду перетворень одне із ітераційних 

рівнянь методу Зейделя в загальному має вид: 

     ).'( )(1)1( KK

i XAВDX −= −+
            (1.6) 

При вирішенні задачі розрахунку усталеного режиму електропостачання 

ітераційна форма системи лінійних рівнянь методу Зейделя (1.6) виглядає як: 
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Процес переходу від нелінійної системи рівнянь до лінійної (1.7) 

виконується за рахунок вектора вузлових струмів елементи якого 

перераховуються згідно (1.1) на кожному кроці ітераційного процесу. Вузол 

системного живлення (як балансуючий) враховується розширенням матриці 

взаємних провідностей стовпцем, що відображає його зв’язки з відповідними 

вузлами схеми, а елементи вектора напруги перших наближень з подальшим їх 

уточненням доповнюються заданим постійним вектором UБ з нульовим кутом. 

Контроль ітераційного процесу (отримання результатів розрахунку 

усталеного режиму електропостачання) виконується аналогічно як і при 

розрахунку режиму методом накладання струмів згідно (1.4). 

Проте, найбільшого поширення для моделювання усталених режимів 

розподільних СЕП будь-якої складності, набули як класичний метод Ньютона 

(надалі метод Ньютона), так і його модифікації [1], основною перевагою яких 

перед іншими методами є не тільки квадратична збіжність ітераційного 

процесу, а й можливість використання відповідного математичного 

формулювання в системах реального часу на основі телеметричної 

інформації [171–173]. 

В загальному суть методу Ньютона полягає в послідовній заміні на кожній 

ітерації обчислень вихідної нелінійної системи рівнянь деякою лінійною 

(лінеаризація), розв’язок якої дозволяє визначити чергові наближення 

пошукових величин. При застосуванні методу Ньютона нелінійна система 

вузлових рівнянь усталеного режиму може бути записана як у вигляді вузлових 

потужностей Pі, Qі, так і у вигляді їх небалансів ℰР
і і ℰQ

і [1, 2, 5]. Система 

нелінійних рівнянь щодо вузлових небалансів активних і реактивних 

потужностей без комплексних елементів має вид: 
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де   ℰ – символ нев’язки; i – індекс вузла, який розглядається; j – поточний 

індекс вузла, який має безпосередній електричний зв’язок з вузлом, що 
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розглядається; Gii, Bii, Gij, Bij – складові елементів матриці вузлових 

провідностей; θi, θj, Ui, Uj – кути (фази) та модулі напруги і-го і j-го вузлів; 

Pi, Qi – задані значення вузлових потужностей. 

В загальному вигляді ітераційний процес Ньютона для системи нелінійних 

рівнянь записується, як: 
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де    K – порядковий номер ітерації; Xі – вектор пошукових величин; ΔХі – 

вектор поправок до пошукових величин, який розраховується на кожному кроці 

ітераційного процесу; 
X

F




 – матриця частинних похідних (матриця Якобі) від 

заданої вектор-функції; F(Xi ) – значення вектор-функції. 

З орієнтацією на моделювання усталених режимів електропостачання 

математичне формулювання ітераційного методу Ньютона згідно з (1.8) і (1.9) 

записується у виді: 
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         (1.10) 

В якості елементів вектора пошукових величин виступають кути та модулі 

напруги у вузлах θi і Ui. 

Згідно з (1.10) поправки Δθi та ΔUi до пошукових величин визначаються на 

кожній ітерації розв’язанням системи лінійних рівнянь: 
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          (1.11) 

з використанням методів Гауса, подвійної факторизації, алгоритму Краута 

(LU – факторизація) та ін. [3]. 

Необхідно відмітити, що матриця частинних похідних згідно (1.10) і (1.11) 

не містить похідних (стовпців і рядків) по відомих вузлових характеристиках, 
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до яких відносяться наперед задані за експлуатаційно-технологічними умовами 

модуль напруги одного із потужних генеруючих по активній і реактивній 

потужностях вузлів вибраного в якості балансуючого вузла, модулі напруги у 

вузлах за наявності в них джерел реактивної потужності та нульовий кут 

напруги балансуючого вузла як координата відліку кутів напруги вузлів 

розрахункової схеми електропостачання. Відповідно всі пошукові вузлові 

характеристики (активна і реактивна потужності балансуючого вузла 

та реактивні потужності у вузлах схеми за наявності в них відповідних джерел) 

визначаються згідно додаткових алгоритмів після закінчення ітераційного 

процесу. 

Ітераційний процес методу Ньютона при розрахунку усталеного режиму 

електропостачання вважається закінченим, коли елементи вектора вузлових 

небалансів ℰР
і і ℰQ

і стають меншими або рівними наперед заданій величині, 

яка визначає точність розрахунків. 

Якщо ітераційні процеси методів накладання струмів та Зейделя 

вважаються лінійними і вимагають значної кількості ітерацій, то метод 

Ньютона має незначну кількість ітерацій завдяки квадратичній збіжності 

ітераційного процесу. Для «малих» і «середніх» режимів навантаження СЕП 

ітераційний процес методу Ньютона має вид (рис. 1.5) [1]: 

 

Рис. 1.5. Ітераційний процес методу Ньютона. 
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де    F – вектор-функція елементами якої є вузлові небаланси ℰР
і і ℰQ

і. 

При розрахунку «важких» режимів навантаження СЕП ітераційний процес 

методу Ньютона може бути коливальним або навіть розбіжним. Для 

забезпечення збіжності ітераційного процесу розроблено ряд модифікацій 

методу Ньютона – метод по параметру, метод січних, метод хорд, різні варіанти 

методу дотичних та ін., які направлені на згладження коливань ітераційного 

процесу з наближенням до форми наведеної на рис. 1.5, чим в значній кількості 

випадків досягається його збіжність. 

Таким чином, проведений аналіз в підрозділі 1.3 показав, що моделі їх 

вузлових характеристик не забезпечують моделювання різних типів ДГ щодо 

визначення обґрунтованих величин їх потужностей. Тому необхідно надати 

пропозиції щодо визначення місць розташування ДГ та величин їх потужностей 

в СЕП територіально розподіленого навантаження. 

 

1.4 Пропозиції щодо визначення економічно доцільних місць 

розташування джерел генерації електричної енергії та величин їх 

потужностей в системах електропостачання територіально розподіленого 

навантаження. 

 

Аналіз проведений в підрозділі 1.2 показує, що одними із проблемних 

питань є питання щодо визначення економічно доцільних місць розташування 

ДГ в розподільних СЕП та обґрунтованих величин їх потужностей. 

У дисертаційній роботі розглядаються радіальні розподільні СЕП одного 

або двох рівнів напруги, що живляться від СЕП вищого рівня напруги, яка 

вважається СЕП системного живлення. Вузли СЕП вищого рівня напруги від 

яких живляться вище вказані СЕП є вузлами централізованого системного 

живлення. 

Впровадженням ДГ в такі СЕП передбачається підвищення ефективності їх 

експлуатації, критерієм якого є мінімізація втрат активної потужності та 
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стабілізація рівнів напруги з урахуванням розподілу активної і реактивної 

потужностей між живлячими систему об’єктами. В проектній постановці задачі 

навантаження розподільної СЕП, в яку впроваджуються ДГ, вважається 

максимальним або прогнозованим максимальним. 

Для розв’язання задачі визначення економічно доцільних місць 

розташування ДГ та обґрунтованих величин їх потужностей на відміну від 

пропозицій, приведених в підрозділі 1.2, у роботі для радіальних розподільних 

СЕП пропонується простий і достатньо ефективний підхід в два етапи: 

– визначення економічно доцільних місць розташування ДГ згідно величин 

вузлових питомих транспортних витрат (ПТВ), отриманих з використанням 

відповідної математичної моделі; 

– визначення обґрунтованих величин потужностей ДГ в економічно 

доцільних місцях їх розташування згідно математичної моделі розрахунку 

усталених режимів з можливістю вибору складу відомих та пошукових 

вузлових характеристик; 

У зв’язку з тим, що для визначення величин вузлових ПТВ 

використовуються математична модель та її алгоритмічна реалізація щодо 

розрахунку режимних параметрів СЕП, в подальшому першою розглядається 

методика математичного моделювання режиму з вибором складу відомих та 

пошукових вузлових характеристик. 

 

1.5 Висновки до розділу 1. 

 

1. Проведений аналіз структури СЕП територіально розподіленого 

навантаження з впровадженням ДГ надає можливість не тільки підвищити 

ефективність електропостачання і якість електричної енергії споживачів, але і, в 

перспективі, організувати активне управління їх власним споживанням.  

2. Проведений аналіз методів та підходів показав, що досить багато уваги 

приділяється визначенню економічно доцільних місць розташування та 

обґрунтуванню величин потужностей ДГ, яке призводить до зміни режимних 
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параметрів: рівнів напруг, перетоків по зв’язках, втрат потужності і електричної 

енергії, струмів короткого замикання як в кращу, так і в гіршу сторону. 

3. Характеристики усталених режимів відповідних схем електропостачання 

є основою для визначення як економічно доцільних місць розташування, так і 

обґрунтованих величин потужностей впроваджуваних ДГ. Аналіз існуючих 

методів моделювання усталених режимів показав, що моделі їх вузлових 

характеристик не забезпечують моделювання різних типів ДГ щодо визначення 

обґрунтованих величин їх активних і реактивних потужностей. 

4. При впровадженні ДГ в радіальних розподільних СЕП, що живляться від 

системного живлення, пропонується: використання величин вузлових ПТВ, 

визначених на основі градієнтного методу, для моделювання пошуку 

економічно доцільних місць розташування ДГ; використання математичної 

моделі усталеного режиму електропостачання з реалізацією можливостей 

вибору складу відомих та пошукових вузлових характеристик при моделюванні 

обґрунтованих величин потужностей ДГ в економічно доцільних місцях їх 

розташування; критерієм мінімізації втрат активної потужності та стабілізації 

рівнів напруги вважати принципи рівності модулів напруг і їх кутів у місцях 

приєднання об’єктів генерації з врахуванням місця системного живлення. 
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛЬ РЕЖИМУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З ВИБОРОМ 

СКЛАДУ ВІДОМИХ ТА ПОШУКОВИХ ВУЗЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

2.1 Постановка завдання. 

 

Поставлене в дисертаційній роботі завдання щодо визначення 

обґрунтованих величин потужностей ДГ в економічно доцільних місцях їх 

впровадження пов’язане з структурою вузлових моделей розрахункових схем,  

які (тобто вузлові моделі) в тій чи іншій ситуації відображають математичні 

моделі різних типів ДГ. 

В загальному види впроваджуваних ДГ можна розділити на: 

– джерела одночасного виробництва активної і реактивної енергії; 

– джерела виробництва тільки активної енергії; 

– джерела виробництва тільки реактивної енергії; 

– комбіновані джерела в складі виробників активної і реактивної енергії як 

окремо взятих установок. 

Описані в підрозділі 1.3 існуючі методи розрахунку усталених режимів 

електропостачання у вигляді обмеженості використання вузлових моделей 

(модель балансуючого вузла та тільки в методі Ньютона, модель вузла з 

виробництва реактивної енергії) не можуть бути використані при вирішенні 

завдання моделювання режимів електропостачання з врахуванням 

різноманітності типів ДГ. 

З метою вирішення цього завдання нижче надані пропозиції щодо 

математичної моделі режиму електропостачання з вибором складу відомих та 

пошукових вузлових характеристик. Запропонована математична модель 

базується на моделі методу Ньютона (1.10) та (1.11) і є однією з його модифікацій. 
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Запропонована модифікація методу Ньютона надає можливість при 

розрахунках усталених режимів електропостачання розширити функціональні 

можливості вузлових моделей щодо вибору складу відомих та пошукових 

вузлових характеристик, які в певних комбінаціях розглядаються, як 

математичні моделі різних типів ДГ. 

Так математична вузлова модель P – var, Q – var, U – const, θ – const 

забезпечує моделювання джерела одночасного виробництва активної і 

реактивної енергії та комбінації джерел активної і реактивної енергії, як окремо 

взятих установок. Моделювання джерела тільки активної енергії забезпечує 

вузлова модель P – var, U – var, Q – const, θ – const, а моделювання джерела 

тільки реактивної енергії вузлова модель Q – var, θ – var, P – const, U – const. 

Крім того вузлові моделі щодо моделювання джерела активної потужності 

та джерела реактивної потужності можуть використовуватися при розташуванні 

джерел в різних місцях відгалуження СЕП. 

Необхідно відмітити, що при моделюванні ДГ відносно величин їх 

обґрунтованих потужностей враховується тісна залежність в розподільних СЕП 

між активними потужностями і кутами модулів вузлових напруг та 

реактивними потужностями і модулями вузлових напруг. 

 

2.2 Модифікація методу Ньютона як математична модель системи 

електропостачання з вибором складу відомих та пошукових вузлових 

характеристик. 

 

Для розширення функціональних можливостей вузлових моделей СЕП з 

метою моделювання різних типів ДГ запропонована модифікація математичної 

моделі методу Ньютона (1.10) [26, 36] доповненням матриці частинних 

похідних похідними по пошукових активних і реактивних потужностях 

∂εi
P / ∂Pi, ∂εi

P / ∂Qi, ∂εi
Q / ∂Pi і ∂εi

Q / ∂Qi, а вектор поправок до пошукових 

характеристик доповнюється відповідно поправками ΔPі і ΔQі. Ітераційний 

процес модифікованого методу Ньютона має вид: 
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Поправки ΔPі, ΔQі, Δθі та ΔUі до пошукових величин (2.1) визначаються на 

кожному кроці ітераційного процесу розв’язанням системи лінійних рівнянь: 
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При цьому елементи матриці частинних похідних розраховуються згідно 

математичних виразів: 
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 а елементи вектора вузлових небалансів ℰР
i i ℰQ

i згідно (1.8). 

Система лінійних рівнянь (2.2) розв’язується за допомогою стандартної 

програми методу найменших квадратів згідно алгоритму Хаусхольдера і 

розглядається як визначена (кількість відомих характеристик дорівнює 

кількості пошукових). При цьому всі пошукові активні і реактивні потужності 

(2.3) 
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визначаються безпосередньо в ході ітераційного процесу [26, 28, 29, 31, 36], 

контроль закінчення якого виконується аналогічно, як і для методу Ньютона – 

коли елементи вектора небалансів ℰР
i i ℰQ

i сягають величин менших або рівних 

наперед заданій величині, яка характеризує точність розрахунків . 

При розрахунку усталених режимів електропостачання з використанням 

модифікованого методу Ньютона форма збіжності ітераційного процесу 

аналогічна формі збіжності ітераційного процесу методу Ньютона, приведеній 

на рис. 1.5. 

Математичні вирази (1.8) і (2.3) відображають модель розрахунку режиму 

електропостачання за відсутності трансформаторних ділянок. 

При наявності в схемі електропостачання трансформаторних ділянок з 

коефіцієнтами трансформації Кij, вказані математичні вирази будуть мати 

складнішу структуру, яка може бути спрощена до виразів (1.8) і (2.3) 

включенням коефіцієнтів трансформації в елементи матриці провідностей при 

її формуванні, що виключає необхідність перерахунків на кожному кроці 

ітераційного процесу як провідностей, так і коефіцієнтів трансформації при 

переході від одного вузла трансформаторної ділянки до іншого. 

Методика щодо включення коефіцієнтів трансформації в елементи матриці 

провідностей для спрощення математичних виразів (які включають елементи 

трансформації) до вигляду (1.8) і (2.3) полягає в наступному. 

Для моделі трансформаторної ділянки i – j з дійсним коефіцієнтом 

трансформації, параметри якої приведені до вузла і, 

 

провідність з врахуванням коефіцієнта трансформації визначається як: 

,ijijij gКG =               (2.4)
 

 
.ijijij bКB =               (2.5) 

При переході до вузла j модель ділянки j – i має вид: 
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а приведення параметрів до вузла j виконується згідно з формулами: 

,
1

ij

ji
К

К =               (2.6) 

,2

ijijji gКg =              (2.7) 

.2

ijijji bКb =               (2.8) 

З врахуванням коефіцієнта трансформації провідності, приведені до вузла 

j, розраховуються як: 

   
,jijiijijjiij gКgКGG ===              (2.9) 

    
.jijiijijjiij bКbКBB ===            (2.10) 

При цьому модель трансформаторної ділянки з включенням коефіцієнта 

трансформації в її провідність зводиться до моделі ЛЕП 

 

а матриця провідностей має симетричну структуру відносно її діагональних 

елементів [7, 25, 30]. 

 

2.3 Розробка алгоритму та програмна реалізація модифікованого 

методу Ньютона. 

 

Для проведення модельних експериментів з метою підтвердження 

ефективності використання модифікованого методу Ньютона щодо визначення 

економічно доцільних місць розташування та обґрунтованих величин 

потужностей ДГ при впровадженні їх в радіальних розподільних СЕП різного 

рівня напруги було розроблено відповідний алгоритм та виконано його 

програмну реалізацію. 
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Структуру розробленого алгоритму приведено на рис. 2.1, а його 

програмну реалізацію виконано з використанням алгоритмічних мов Visual 

Basic 6.0 та С++. 

 
Рис. 2.1. Алгоритм розрахунку режиму електропостачання згідно 

модифікованого методу Ньютона. 

 

2.4 Перевірка достовірності результатів моделювання режимів 

електропостачання згідно модифікованого методу Ньютона. 

 

З метою підтвердження достовірності результатів моделювання режимів 

електропостачання згідно модифікованого методу Ньютона, що в разі 

недостовірності може впливати на ефективність результатів визначення 

економічно доцільних місць розташування та обґрунтування величин 

потужностей ДГ щодо впровадження їх в СЕП, були використані ІЕЕЕ тестові 

замкнені схеми електропостачання об’ємом 14 вузлів і 20 ділянок  (рис. 2.2) та 
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об’ємом 30 вузлів і 41 ділянка (рис. 2.3) [22], які є найбільш популярними і 

являють собою моделі усталених режимів електропостачання американської 

ЕЕС. Ці схеми широко використовуються як в зарубіжних, так і у вітчизняних 

роботах для апробації, тестування, співставлення і демонстрації різних методів 

вирішення задач моделювання та аналізу усталених режимів 

електропостачання. Дані тестові схеми були розроблені для роботи при 

системному живленні, що відповідає особливостям СЕП України. 

IЕЕЕ тестова схема об’ємом 14 вузлів і 20 ділянок (рис. 2.2) є частиною 

американської ЕЕС (Середнього Заходу США), параметри якої представлені в 

[22], а результати моделювання режиму її максимального навантаження у виді 

вузлових напруг приведені в табл. 2.1. 

 
Рис. 2.2. ІЕЕЕ тестова схема на 14 вузлів. 

 
Таблиця 2.1 

Розрахункові значення вузлових напруг ІЕЕЕ тестової схеми на 14 вузлів 

(згідно [22]) 

№ вузла 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

U, кВ 

2
4

0
,3

5
 

2
3

2
,3

 

2
3

4
,0

6
4

 

2
3

4
,4

8
8

 

1
2

3
,0

5
 

1
2

2
,0

7
5

 

1
2

5
,3

5
 

1
2

1
,4

3
2

 

1
2

0
,8

6
3

 

1
2

1
,5

4
4

 

1
2

1
,3

4
7

 

1
2

0
,7

9
4

 

1
1

9
,0

8
6

 

 

При цьому втрати активної потужності в СЕП складають 

ΔP = 13394,81 кВт. 
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Результати моделювання відповідного режиму навантаження ІЕЕЕ 

тестової схеми на 14 вузлів по кожному її елементу і в загальному з 

використанням програмного забезпечення, що реалізує модифікований метод 

Ньютона, приведені в табл. Б.1 додатку Б, а у виді вузлових напруг в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Розрахункові значення вузлових напруг ІЕЕЕ тестової схеми на 14 вузлів 

(моделювання згідно модифікованого методу Ньютона) 

№ вузла 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

U, кВ 

2
4

0
,3

5
 

2
3

2
,3

 

2
3

4
,0

6
 

2
3

4
,4

9
 

1
2

3
,0

5
 

1
2

2
,0

7
 

1
2

5
,3

5
 

1
2

1
,4

3
 

1
2

0
,8

6
 

1
2

1
,5

4
 

1
2

1
,3

5
 

1
2

0
,7

9
 

1
1

9
,0

8
 

 
Втрати активної потужності в режимі максимального навантаження ІЕЕЕ 

тестової схеми на 14 вузлів при цьому склали ΔP = 13394,81 кВт. 

Порівняльний аналіз результатів моделювання режиму максимального 

навантаження ІЕЕЕ тестової схеми на 14 вузлів отриманих згідно використання 

модифікованого методу Ньютона і приведених в [22] ідентичні. 

IEEE тестова схема об’ємом 30 вузлів і 41 ділянка (рис. 2.3) представляє 

також частину американської ЕЕС [22]. 

 
Рис. 2.3. ІЕЕЕ тестова схема на 30 вузлів. 



62 

 

 
Відповідно до [22] результати моделювання режиму максимального 

навантаження схеми рис. 2.3 у виді вузлових напруг приведені в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Розрахункові значення вузлових напруг ІЕЕЕ тестової схеми на 30 вузлів 

(згідно [22]) 

№ вузла 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

U, кВ 

1
3

7
,6

7
6

 

1
3

4
,7

3
4

 

1
3

3
,5

4
8

 

1
3

3
,3

2
 

1
3

3
,3

5
 

1
3

2
,3

1
2

 

1
3

3
,3

2
 

3
4

,6
8

 

3
4

,4
8

9
 

3
5

,7
0

6
 

3
4

,8
8

4
 

3
5

,3
4

3
 

3
4

,3
9

5
 

3
4

,2
4

3
 

3
4

,4
6

4
 

№ вузла 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - 

U, кВ 

3
4

,3
1

6
 

3
3

,9
2

8
 

3
3

,8
4

6
 

3
3

,9
8

1
 

3
4

,0
7

9
 

3
4

,0
9

7
 

3
3

,8
9

6
 

3
3

,7
1

2
 

3
3

,5
7

1
 

3
2

,9
8

8
 

3
3

,7
6

7
 

1
3

2
,8

9
7

 

3
3

,1
1

2
 

3
2

,7
3

3
 

- 

 
Втрати активної потужності в СЕП склали ΔP = 17565,11 кВт. 

Результати моделювання усталеного режиму вказаної схеми згідно 

програмного забезпечення, що реалізує модифікований метод Ньютона по 

кожному елементу і в загальному приведені в табл. Б.2 додатку Б, а у виді 

вузлових напруг в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Розрахункові значення вузлових напруг ІЕЕЕ тестової схеми на 30 вузлів 

(моделювання згідно модифікованого методу Ньютона) 

№ вузла 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

U, кВ 

1
3

7
,6

8
 

1
3

4
,7

3
 

1
3

3
,5

5
 

1
3

3
,3

2
 

1
3

3
,3

5
 

1
3

2
,3

1
 

1
3

3
,3

2
 

3
4

,6
8

 

3
4

,4
8

 

3
5

,7
1

 

3
4

,8
8

 

3
5

,3
4

 

3
4

,3
9

 

3
4

,2
4

 

3
4

,4
6

 

№ вузла 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - 

U, кВ 

3
4

,3
1

 

3
3

,9
2

 

3
3

,8
4

 

3
3

,9
8

 

3
4

,0
8

 

3
4

,0
9

 

3
3

,8
9

 

3
3

,7
1

 

3
3

,5
7

 

3
2

,9
9

 

3
3

,7
6

 

1
3

2
,9

 

3
3

,1
1

 

3
2

,7
3

 

- 

 
Втрати активної потужності в режимі максимального навантаження ІЕЕЕ 

тестової схеми на 30 вузлів склали ΔP = 17565,11 кВт. 
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При цьому порівняльний аналіз показав ідентичність результатів 

моделювання максимального режиму навантаження схеми рис. 2.3 визначених 

згідно [22] та отриманих на основі модифікованого методу Ньютона. 

Ідентичність результатів моделювання згідно проведених вище модельних 

експериментів з використанням ІЕЕЕ тестових схем приведених в [22] надає 

можливість стверджувати, що математична модель модифікованого методу 

Ньютона відповідає достовірності результатів, і може використовуватися на 

рівні існуючих математичних методів моделювання усталених режимів 

електропостачання. 

 

2.5 Висновки до розділу 2. 

 

1. Вибір складу вузлових характеристик надає можливість розглядати 

математичні моделі вузлів СЕП у відповідних комбінаціях відомих та 

пошукових величин як моделі різних типів ДГ електричної енергії (з 

одночасним виробництвом активної і реактивної потужності, з виробництвом 

тільки активної потужності та з виробництвом тільки реактивної потужності). 

2. З метою розширення функціональних можливостей вузлових моделей 

СЕП пропонується до використання модифіковану математичну модель методу 

Ньютона з вибором складу відомих та пошукових вузлових характеристик, яка 

ґрунтується на доповненні матриці частинних похідних похідними по 

пошукових активних і реактивних потужностях: ∂εi
P / ∂Pi, ∂ε i

P / ∂Q i,  ∂ε i
Q / ∂P i,  

∂εi
Q / ∂Qi. Для спрощення математичних виразів при моделюванні режимів 

електропостачання запропоновано та реалізовано в модифікованому методі 

Ньютона приведення моделей трансформаторних ділянок до моделей ЛЕП 

включенням коефіцієнтів трансформації в елементи матриці провідностей. 

3. Розроблені алгоритм і програмна реалізація модифікованого методу 

Ньютона надають можливість на основі моделювання показати ефективність 

використання відповідної математичної моделі при визначенні величин 
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активних і реактивних потужностей впроваджуваних джерел генерації 

електричної енергії в СЕП різного рівня напруги. 

4. У зв’язку з залежністю результатів моделювання величин ПТВ і 

потужностей ДГ електричної енергії від результатів моделювання режимів 

електропостачання згідно запропонованої модифікації методу Ньютона виникає 

необхідність в підтвердженні достовірності його результатів моделювання. 

Проведені модельні експерименти з використанням ІЕЕЕ тестових замкнених 

схем електропостачання показали, що результати моделювання їх усталених 

режимів згідно модифікованого методу Ньютона повністю відповідають 

тестовим результатам. 
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РОЗДІЛ 3 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО 

ДОЦІЛЬНИХ МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ГЕНЕРАЦІЇ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

НАПРУГОЮ 10 (6) І 35 КВ 

 

3.1 Постановка завдання. 

 

Для вирішення завдання щодо вибору економічно доцільних місць 

розташування ДГ в СЕП, що живляться від системного живлення, 

запропоновано використання: 

– математичної моделі градієнтного методу у вигляді вектор-градієнта; 

– математичної моделі градієнтного методу, що реалізує вузлові ПТВ. 

Обидві математичні моделі в якості базових використовують режимні 

характеристики результатів розрахунку максимального або максимального 

перспективного усталеного режиму навантаження СЕП, в якій планується 

впровадження ДГ. При цьому вказані моделі враховують характерні для 

електроенергетичних установок тісні залежності активних потужностей від 

кутів напруги та реактивних потужностей від модулів вузлових напруг. 

 

3.2 Градієнтний метод у виді вектор-градієнта та використання його 

математичної моделі для визначення місць розташування джерел генерації 

електричної енергії. 



66 

 

 

Розглянемо систему нелінійних рівнянь (1.8) щодо вузлових небалансів 

активних і реактивних потужностей. Для її розв’язання розглянемо один з 

градієнтних методів [1, 18]: 
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Якщо розглядати СЕП як деяку систему в багатомірному просторі, в якій у 

якості функції F виступає система рівнянь (1.8), а в якості незалежних змінних 

– вузлові характеристики θі і Uі, і = 1, 2, …, n, n – кількість вузлів, то вираз (3.1) 

набуває виду [4, 23, 32–35]: 
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У зв’язку з тим, що похідні, як елементи вектор-градієнтa (3.2) по 

пошукових вузлових характеристиках θі і Uі беруться від небалансів вузлових 

потужностей (1.8) то 
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Тобто при використанні значень похідних вектор-градієнтa (3.2) їх знаки 

необхідно змінити на протилежні. 

Для математичної моделі градієнтного методу у вигляді вектор-градієнта 

характерним вважається те, що найбільші значення похідних вектор-градієнта 

(3.7) і (3.8) від небалансів активних потужностей по кутах вузлових напруг та 

від небалансів реактивних потужностей по модулях вузлових напруг 

відповідають економічно доцільним місцям розташування джерел відповідно 

активної та реактивної потужностей (енергії). 

В СЕП найбільші значення вище вказаних похідних необхідно розглядати 

згідно кожного відгалуження системи. 

 

3.3 Градієнтний метод, що реалізує вузлові питомі транспортні 

витрати та використання його математичної моделі для визначення місць 

розташування джерел генерації електричної енергії. 

 

Питомими транспортними витратами відповідно до СЕП називають 

витрати активної потужності на передачу (транспорт) одиниці активної або 

реактивної потужності до місця їх споживання. 

Математична модель градієнтного методу, що реалізує вузлові ПТВ [129], 

згідно модифікованого методу Ньютона (2.1) – (2.3), базується на основі 

лінеаризованої системи рівнянь виду: 
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де  1) [ ]Т – транспонована матриця, отримана в результаті транспонування 

матриці частинних похідних розрахованої на останній (кінцевій) ітерації при 

моделюванні усталеного режиму електропостачання. Елементами 

транспонованої матриці є частинні похідні від небалансів активної і реактивної 

потужностей по відповідних пошукових вузлових характеристиках; 

2) π – сумарні втрати активної потужності в елементах схеми електро-

постачання, які визначаються згідно формули: 
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виведеної на основі виразу повних втрат потужності в СЕП: 
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рядом перетворень та виділенням окремо складової втрат активної потужності; 

m – кількість ділянок СЕП; 

3) вектор пошукових вузлових ПТВ складають: 

iP


 – витрати активної потужності на транспорт одиниці активної 

потужності до і-го вузла схеми; 

iQ


 – витрати активної потужності на транспорт одиниці реактивної 

потужності до і-го вузла схеми; 

4) елементами вектора вільних членів системи рівнянь (3.9) є: 

i






 – похідна від сумарних втрат активної потужності в елементах СЕП 

по куту напруги і-го вузла схеми: 
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          (3.12) 

iU


 – похідна від сумарних втрат активної потужності в елементах СЕП 

по модулю напруги і-го вузла схеми: 
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n – кількість ділянок СЕП, що примикають до і-го вузла схеми. 

Питомі транспортні витрати iP



 і iQ



 визначаються для всіх вузлів схеми 

електропостачання,  а  їх  максимальні  значення  вказують  на  найбільш  

економічні  місця встановлення джерел відповідно активної та реактивної 

потужностей (енергії). 

В СЕП напругою 10 і 35 кВ, які мають декілька відгалужень від вузла 

системного живлення, максимальні значення вузлових ПТВ, а відповідно і 

найбільш економічні місця встановлення джерел активної і реактивної 

потужностей, враховуються окремо по кожному відгалуженню [6, 8, 12, 15–17, 

20, 23, 27, 37]. 

У зв’язку з тим, що похідні в матриці частинних похідних по пошукових 

вузлових характеристиках (3.9) беруться не від вузлових потужностей P і і Q і,  а 

від вузлових небалансів ℰР
i i ℰQ

i, знаки величин елементів вектора ПТВ iP



 і 

iQ



(перед їх використанням) необхідно замінити на протилежні. 

Аналіз функції сумарних втрат активної потужності в СЕП (3.10) показує, 

що для всіх наявних генеруючих об’єктів (включаючи джерело системного 

живлення) розосереджених в СЕП рівність їх кутів напруги і (або) рівність 

модулів напруги призводить до відповідної зміни кутів і (або) модулів напруги 

як у суміжних вузлах, так і у інших вузлах споживання між генеруючими 

об’єктами. При цьому з урахуванням тісних зв’язків між активними 

потужностями і кутами та реактивними потужностями і модулями вузлових 

напруг відбувається перерозподіл потужностями між усіма генеруючими 

об’єктами із зменшенням значення функції (3.10) [6, 8, 17, 20, 37]. 

Вказані функціональні залежності щодо рівності кутів і (або) модулів 

вузлових напруг генеруючих об’єктів (принцип рівності) можна вважати 
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критерієм мінімізації втрат активної потужності та стабілізації рівнів напруги в 

СЕП, в тому числі і в радіальних розподільних [6]. 

 

 

 

3.4 Розробка алгоритму та програмна реалізація математичної моделі 

градієнтного методу у виді вектор-градієнта та моделі, що реалізує вузлові 

питомі транспортні витрати. 

 

З метою проведення модельних експериментів для підтвердження 

ефективності використання запропонованих градієнтних методів щодо 

визначення економічно доцільних місць розташування ДГ в розподільних СЕП 

територіально розподіленого навантаження напругою 10 (6) і 35 кВ розроблено 

алгоритм та виконано його програмну реалізацію. 

Структуру розробленого алгоритму приведено на рис. 3.1, а його 

програмну реалізацію виконано з використанням алгоритмічних мов 

Visual Basic 6.0 та С++ [6]. 
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Рис. 3.1. Алгоритм розрахунку елементів вектор-градієнта та елементів 

вектора вузлових питомих транспортних витрат. 

З використанням розробленого програмного забезпечення проведено 

попередній аналіз результатів градієнтного методу у виді вектор -градієнта та 

градієнтного методу, що реалізує вузлові ПТВ на предмет їх ефективності щодо 

визначення економічно доцільних місць розташування ДГ на основі радіальних 

розподільних СЕП використаних в розділі 4. Аналіз результатів при 

використанні градієнтного методу у вигляді вектор-градієнта виявив деякі 

недоліки, які виразились у тому, що визначені місця розташування ДГ згідно 

найбільших значень похідних 
i

P

i








 і 

i

Q

i

U


 не завжди співпадають з економічно 

доцільними. При використанні градієнтного методу, що реалізує вузлові ПТВ 

такі недоліки відсутні, а тому цей метод рекомендується використовувати для 
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визначення економічно доцільних місць розташування ДГ в радіальних 

розподільних СЕП. 

Розроблене програмне забезпечення з використанням схем радіальних 

розподільних СЕП (розділ 4) використане й для визначення величин напруг 

генеруючих об’єктів (ДГ) та вузла системного живлення щодо принципу їх 

рівності згідно критерію мінімізації втрат активної потужності та стабілізації 

рівнів напруги в СЕП [6]. 

 

3.5 Визначення величин кутів та модулів вузлових напруг щодо 

принципу їх рівності для вузла системного живлення і генеруючих об’єктів 

впроваджуваних в системах електропостачання напругою 10 (6) і 35 кВ. 

 

В радіальних розподільних СЕП при моделюванні їх режимів вузол 

системного живлення, як правило, відіграє роль балансуючого з заданими 

(відомими) модулем напруги і кутом напруги рівним нулю. Тому кути напруги 

у місцях впровадження джерел активної потужності прирівнюються куту 

напруги вузла системного живлення. 

Для визначення величин модулів напруги вузла системного живлення і 

впроваджуваних джерел, що генерують реактивну потужність, згідно принципу 

їх рівності, пропонується аналітично-експериментальний підхід: 

1) розраховується усталений режим відповідної схеми електропостачання; 

2) на основі результатів розрахунку усталеного режиму розраховуються 

значення вектора вузлових ПТВ для всіх вузлів схеми; 

3) вибирається вузол схеми з найбільшим значенням вектора вузлових 

ПТВ по активній потужності; 

4) розраховуються ряд режимів електропостачання при постійних 

значеннях кутів напруги рівних нулю і однакових модулях напруги  вибраного 

вузла та вузла системного живлення із зміною їх в діапазоні від 10 до 11 кВ з 

кроком 0,2 кВ для системи напругою 10 кВ та в діапазоні від 35 до 38,5 кВ з 

аналогічним кроком для системи напругою 35 кВ і побудовою у виді графіків 
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зміни повної потужності генерації вибраного вузла Sг та відповідно зміни втрат 

активної потужності в системі ΔP; 

5) точці перетину побудованих графіків відповідає пошуковий модуль 

напруги – для систем з рівнем напруги 10 кВ (схеми рис. 4.1 і 4.8 розділу 4) 

вона складає близько 10,5 кВ, рис. 3.2 відповідно графіки (а) і (б), a для системи 

з рівнем напруги 35 кВ (схема рис. 4.15 розділу 4) – близько 36,5 кВ,  рис.  3.2 

графік (в) [6]. 

Точки перетину приведених графіків вказують не тільки на пошукові 

величини напруги, а й на величини обґрунтованої видачі джерелами повної 

потужності, яка в розрахунках розділена на активну і реактивну. 

Те, що точки перетину графіків залежності рис. 3.2 вказують і на 

обґрунтовані величини виробітку відповідними джерелами активної і 

реактивної потужностей підтверджують результати наступних 

експериментальних досліджень [6], наприклад, з використанням фрагменту 

схеми електропостачання з рівнем напруги 10 кВ, рис. 4.1 розділу 4. 

  
а) б) 

 
в) 
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Рис. 3.2. Графіки визначення величин напруг щодо принципу їх рівності: 

(а) і (б) згідно схем напругою 10 кВ (рис. 4.1 і 4.8 розділу 4) та (в) згідно схеми 

напругою 35 кВ (рис. 4.15 розділу 4). 

 

1. Модельні експерименти з впровадженням джерела активної потужності: 

– встановити у вузлі системного живлення модуль напруги, визначений 

згідно принципу рівності напруг і кут напруги рівний нулю (U2 = 10,5 кВ, θ2 = 0); 

– визначитися з вузлом щодо найбільшої величини вузлових ПТВ по 

активній потужності (вузол 10, ∂π/∂P10 = 0,00657); 

– передбачити, що у визначеному вузлі буде впроваджено джерело 

активної потужності; 

– побудувати графік залежності величини втрат активної потужності в 

системі ΔP від зміни величини генерації Pг активної потужності джерела  Pд у 

вузлі 10, рис. 3.3 (а); 

– згідно рис. 3.3 (а) точці перетину побудованих графіків відповідають 

нульовий кут напруги θ10 = 0 та обґрунтована величина генерації Pг активної 

потужності джерела Pд (підтвердження принципу рівності кутів вузлових 

напруг). 

2. Модельні експерименти з впровадженням джерела реактивної 

потужності: 

– встановити у вузлі системного живлення модуль напруги, визначений 

згідно принципу рівності напруг і кут напруги рівний нулю (U2 = 10,5 кВ, θ2 = 0); 

– визначитися з вузлом щодо найбільшої величини вузлових ПТВ по 

реактивній потужності (вузол 17, ∂π/∂Q17 = 0,01787); 

– передбачити, що у визначеному вузлі буде впроваджено джерело 

реактивної потужності; 

– побудувати графік залежності величини втрат активної потужності в 

системі ΔP від зміни величини генерації Qг реактивної потужності джерела Qд 

у вузлі 17, рис. 3.3 (б); 



75 

 

– згідно рис. 3.3 (б) точці перетину побудованих графіків відповідають 

модуль напруги рівний модулю напруги заданого у вузлі системного живлення 

|U17| = |U2| та обґрунтована величина генерації Qг реактивної потужності 

джерела Qд (підтвердження принципу рівності вузлових напруг). 

  

а) б) 

Рис. 3.3. Графіки залежності величини втрат активної потужності в системі 

електропостачання від зміни величини генерації: (а) активної потужності 

і   (б)   реактивної;   1,   2,   3,   …   –   порядковий   номер   зміни   потужностей; 

г – генерація; д – джерело. 

 

 
3.6 Висновки до розділу 3. 

 

1. Вперше для визначення економічно доцільних місць розташування ДГ 

електричної енергії в радіальних розподільних СЕП запропоновано 

використання градієнтних методів, найбільш ефективним з яких виявився 

градієнтний метод, що реалізує вузлові ПТВ, тобто витрати активної потужності 

на передачу (транспорт) одиниці активної або реактивної потужності до місця 

їх споживання. 

2. Базовою для формування транспонованої матриці в системі лінійних 

рівнянь, що реалізує вузлові ПТВ, є матриця частинних похідних розрахована 

на останній (кінцевій) ітерації при моделюванні усталеного режиму 

електропостачання, в даному випадку, з використанням модифікованого 

методу Ньютона. 
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3. Для радіальних розподільних СЕП найбільші значення вузлових ПТВ в 

кожному відгалуженні системи вказують на найбільш економічно доцільні 

місця розташування відповідно джерел активної і реактивної потужностей. 

4. Аналітичний аналіз виведеної формули сумарних втрат активної 

потужності в елементах схеми електропостачання надає можливість 

стверджувати, що для всіх впроваджуваних генеруючих об’єктів (включаючи 

джерело системного живлення) розосереджених в СЕП рівність їх кутів 

напруги і (або) рівність модулів вузлових напруг (принцип рівності) можна 

вважати критерієм мінімізації втрат активної потужності та стабілізації рівнів 

напруги в СЕП, в тому числі і в радіальних розподільних. 

5. Розроблений алгоритм розрахунку елементів вектор-градієнта і 

елементів вектора вузлових ПТВ та виконано його програмну реалізацію для 

проведення модельних експериментів з метою підтвердження ефективності 

використання ПТВ щодо визначення економічно доцільних місць розташування 

ДГ електричної енергії в СЕП. 

6. Проведені модельні експерименти підтверджують, що функціональні 

залежності щодо рівності величин кутів і модулів вузлових напруг для вузла 

системного живлення і вузлів в яких рекомендується впровадження джерел 

активної і (або) реактивної потужностей є критерієм мінімізації втрат активної 

потужності та стабілізації рівнів напруги в радіальних розподільних СЕП 

різного рівня напруги. При цьому згідно рис. 3.3 критерієм виступає мінімізація 

співвідношення між втратами активної потужності в СЕП і величинами 

генерації джерел активної і (або) реактивної потужностей. 
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РОЗДІЛ 4 

МОДЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО 

ДОЦІЛЬНИХ МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ГЕНЕРАЦІЇ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ВЕЛИЧИН ЇХ ПОТУЖНОСТЕЙ 

 

Для підтвердження ефективності використання градієнтного  методу,  що 

реалізує вузлові ПТВ та математичної моделі модифікованого методу Ньютона, 

що реалізує вузлові моделі з вибором складу відомих та пошукових величин 

щодо визначення відповідно економічно доцільних місць розташування та 

обґрунтованих величин потужностей ДГ при впровадженні їх в радіальних 

розподільних СЕП проведено ряд модельних досліджень з використанням 

наступних схем електропостачання: 
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1) фрагмент схеми електропостачання з рівнем напруги 10 кВ об’ємом 16 

вузлів і 15 ділянок – базовий варіант схеми з детальним опрацюванням 

можливих випадків впровадження різних типів ДГ; 

2) реальна схема електропостачання з рівнем напруги 10 кВ об’ємом 78 

вузлів і 77 ділянок – модельна ілюстрація щодо ефективності впровадження ДГ 

в існуючих розподільних СЕП напругою 10 кВ району електричних мереж (РЕМ); 

3) фрагмент реальної схеми електропостачання з рівнем напруги 35 кВ 

об’ємом 20 вузлів і 19 ділянок – модельна ілюстрація щодо ефективності 

впровадження ДГ в існуючих розподільних СЕП напругою 35 кВ РЕМ. 

 

4.1 Модельні дослідження згідно фрагменту схеми (базовий варіант) 

радіальної розподільної системи електропостачання напругою 10 кВ та їх 

результати. 

 

Фрагмент схеми з рівнем напруги 10 кВ об’ємом 16 вузлів і 15 ділянок для 

проведення модельних досліджень щодо вибору економічно доцільних місць 

розташування та обґрунтованих величин потужностей ДГ приведено на 

рис. 4.1. Фрагмент схеми має три відгалуження І, ІІ і ІІІ  від вузла системного 

живлення з номером 2, який при дослідженнях виступає у виді балансуючого . 

Параметри ділянок та величини вузлового навантаження приведені відповідно в 

табл. 4.1 і 4.2 [15, 17, 23, 27, 37]. Результати усталеного режиму фрагменту 

схеми з детальними електричними характеристиками вузлів і ділянок та в 

загальному по фрагменту приведені в табл. В.1 додатку В. Втрати активної 

потужності в цілому по фрагменту схеми складають ∆Р = 69,06 кВт. 
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Рис. 4.1. Фрагмент схеми радіальної розподільної системи електропостачання 

напругою 10 кВ. 
 

Таблиця 4.1 

Параметри ділянок системи 

Ділянки 
системи 

Номінальна 
напруга, кВ 

Марка 
проводу 

Довжина 
ділянки (L), км 

r0, 
Ом/км 

x0, 
Ом/км 

R, 
Ом 

X, 
Ом 

KT, 
в.о. 

2-3 10 АС-70 3,8 0,428 0,4 1,63 1,52 - 
3-4 10 АС-70 2,3 0,428 0,4 0,98 0,92 - 
4-5 10 АС-70 1,1 0,428 0,4 0,47 0,44 - 
4-6 10 АС-50 0,36 0,63 0,4 0,23 0,14 - 
2-7 10 АС-70 2,73 0,428 0,4 1,17 1,09 - 
7-8 10 АС-50 0,6 0,63 0,4 0,38 0,24 - 
8-9 10 АС-50 0,22 0,63 0,4 0,14 0,09 - 

7-10 10 АС-70 0,76 0,428 0,4 0,33 0,3 - 
10-11 10 АС-70 0,9 0,428 0,4 0,39 0,36 - 
11-12 10 АС-50 0,47 0,63 0,4 0,3 0,19 - 
10-13 10 АС-70 0,76 0,428 0,4 0,33 0,3 - 

2-14 10 АС-70 2,28 0,428 0,4 0,98 0,91 - 
14-15 10 АС-50 0,66 0,63 0,4 0,42 0,26 - 
14-16 10 АС-70 2,12 0,428 0,4 0,91 0,85 - 
16-17 10 АС-70 1,14 0,428 0,4 0,49 0,46 - 

Таблиця 4.2 

Вузлові навантаження системи в максимальному режимі 

№ вузла 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рн, кВт 220 194 68 88 490 229 193 305 180 170 235 313 186 308 186 

Qн, кВар 75 63 32 42 180 82 94 126 85 90 110 142 92 140 92 

 
Дані щодо моделювання режиму максимального навантаження у виді 

вузлових напруг приведені в табл. 4.3. 



80 

 

Таблиця 4.3 

Розрахункові значення вузлових напруг схеми 

№ вузла 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

U, кВ 

1
0

,3
8

 

1
0

,3
3

 

1
0

,3
3

 

1
0

,3
3

 

1
0

,2
1

 

1
0

,1
9

 

1
0

,1
9

 

1
0

,1
7

 

1
0

,1
5

 

1
0

,1
4

 

1
0

,1
6

 

1
0

,3
6

 

1
0

,3
5

 

1
0

,3
 

1
0

,2
9

 

 
1. Модельні дослідження щодо впровадження ДГ, які при розташуванні 

у місцях з найбільшими згідно відгалужень вузлових ПТВ по активній 

потужності видають в СЕП як активну, так і реактивну потужність. 

На основі результатів моделювання режиму максимального навантаження 

фрагменту схеми проведені розрахунки вузлових ПТВ по активних і 

реактивних потужностях, результати яких приведені в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

Номер 

відгалу-
ження 

Номер 

вузла 
схеми 

Напруга вузла системного живлення 

10,5 кВ 

Величини похідних 

Етап І Етап ІІ Етап ІІІ 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІІ 

3 0,00035 0,00328 -0,00120 -0,00259 -0,00826 -0,01490 

4 -0,00034 -0,00226 -0,00189 -0,00489 -0,01397 -0,01636 

5 -0,00218 -0,00573 -0,00148 -0,00449 -0,00501 0,08274 

6 0,00063 -0,00067 -0,00073 0,00027 0,00121 -0,00654 

І 

7 0,00045 -0,00512 -0,00018 0,00146 0,01262 0,03449 

8 0,00066 -0,00357 -0,00082 0,00906 0,01307 0,02226 

9 0,00089 -0,00570 -0,00432 0,00537 0,02713 0,03052 

10 0,00657 0,00005 -0,01240 -0,01242 -0,00268 -0,01201 

 

Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І 

11 0,00563 -0,00638 -0,00850 -0,00154 0,06012 0,04328 

12 0,00089 -0,00839 0,00198 0,00525 0,01177 0,01602 

13 -0,00040 -0,00002 -0,00581 -0,00975 0,04797 0,04147 

ІІ 

14 -0,00604 -0,00505 -0,00912 -0,00302 -0,01847 -0,02425 

15 0,00101 -0,00384 -0,00924 -0,00061 -0,07123 -0,10933 

16 -0,00055 0,01127 0,00722 0,01088 0,02063 0,16663 

17 0,00027 0,01787 0,00261 0,00924 -0,02928 0,17022 
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Питомі транспортні витрати у наступних відгалуженнях схеми 

визначались   з   врахуванням    обґрунтованих   величин   генерації   активної   і 

реактивної потужностей, розрахованих у попередніх відгалуженнях. 

При  цьому максимуму iP



 відповідають вузол 10 відгалуження І, вузол 16  
відгалуження ІІ і вузол 6 відгалуження ІІІ, що відповідає умовам для 

розташування в них ДГ. 

Використовуючи модифікований метод Ньютона [26, 28, 29, 31, 36], 

проведені модельні дослідження щодо визначення обґрунтованих величин 

генерації активної і реактивної потужностей у вузлах 10, 16 і 6 фрагменту 

схеми електропостачання в порядку зменшення в них вузлових ПТВ, але 

найбільших у відповідному відгалуженні схеми. 

Виходячи із рівності модулів напруг та їх кутів усіх джерел живлення 

обґрунтовані величини генерації активної і реактивної потужностей у вузлах 

10, 16 і 6 фрагменту схеми електропостачання визначались при кутах напруги 

рівних нулю та модулях напруги рівних 10,5 кВ, включаючи вузол системного 

живлення. При цьому величина генерації активної потужності у вузлі 10 склала 

1604,34 кВт, реактивної 687,73 кВар, а втрати активної потужності в СЕП 

зменшились з 69,06 кВт до 24,83 кВт (64,05 %). Для додаткових розташувань 

ДГ у вузлах 16 і 6 величини генерації активної потужності склали 752,18 кВт і 

460,02 кВт, а реактивної 353,47 кВар і 167,99 кВар із зменшенням втрат 

активної потужності відповідно до 12,52 кВт (81,87 %) та до 6,22 кВт (90,99 %). 

Загальна  величина  економії  в  абсолютних  величинах  становить  69,06 кВт – 

– 6,22 кВт = 62,84 кВт. Коефіцієнти потужностей ДГ склали для вузла 10 – 0,92, 

для вузла 16 – 0,9 і для вузла 6 – 0,94, які знаходяться в границях 0,9 – 0,95, що 

відповідає технічним характеристикам перетворювачам сонячної та вітрової 

енергії [15, 17, 23, 27, 37]. 

Модельні дослідження також показали, що зміна місць розташування ДГ 

рис. 4.2 (а і в) або зменшення чи збільшення визначеної генерації у вузлах з 
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найбільшими вузловими ПТВ по активній потужності рис. 4.2 (б, г і е) 

призводять  до  збільшення  втрат  активної  потужності в СЕП, а  на  рис. 4.2 (д)  

 

 

а) б) 

 
 

в) г) 

 

 

д) е) 

Рис. 4.2. Графіки підтвердження щодо визначення економічно доцільних місць 

розташування джерел генерації та обґрунтованих величин їх активних і 

реактивних потужностей згідно схеми рис. 4.1 відгалужень І, ІІ і ІІІ. 

показано, що втрати активної потужності в СЕП збільшуються при меншій 

потужності ДГ або зменшуються але при більшій потужності ДГ відносно місця 

визначеного згідно найбільшого значення вузлових ПТВ відповідного 

відгалуження, що свідчить про економічну доцільність визначених місць 
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розташування та обґрунтованість величин генерації активних і реактивних 

потужностей для заданих умов експлуатації радіальної розподільної СЕП. 

Для наглядності основні результати приведених вище модельних 

досліджень щодо визначення економічно доцільних місць розташування, 

обґрунтованих величин активних і реактивних потужностей ДГ та відповідного 

зниження втрат активної потужності згідно вибраного для розрахунків 

фрагменту схеми електропостачання приведені в табл. 4.5 [15, 17, 23, 27, 37] з 

відображенням на схемі рис. 4.3. 

Таблиця 4.5 

Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 
розташування 

Модуль 
напруги 

Генерація 
активної 

потужності 

Генерація 
реактивної 
потужності 

cos φ  
Зниження 
втрат ΔΡΣ 
по схемі 

етап вузол кВ кВт кВар в.о. кВт % 

1 10 10,5 1604,34 687,73 0,92 24,83 64,05 

2 16 10,5 752,18 353,47 0,9 12,52 81,87 

3 6 10,5 460,02 167,99 0,94 6,22 90,99 

 

Втрати активної потужності по схемі зменшились з 69,06 кВт до 6,22 кВт,  

а ефективність склала до 90,99 %. 

Примітка. В подальшому на схемах електропостачання будуть 

відображатися місця: 

 – впровадження ДГ з видачею в СЕП як активної, так і реактивної 

потужностей; 

 – впровадження ДГ з видачею в СЕП тільки активної потужності; 

 – впровадження ДГ з видачею в СЕП тільки реактивної потужності. 



84 

 

 
Рис. 4.3. Фрагмент схеми розрахункової радіальної розподільної системи 

електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 

 
2. Модельні дослідження щодо впровадження ДГ, які можуть видавати 

в СЕП відповідно тільки активну або тільки реактивну потужність. 

Впровадження таких ДГ можна рекомендувати для умов коли в одному і 

тому ж відгалуженні радіальної розподільної СЕП максимальні значення 

вузлових ПТВ по активній і реактивній потужностях відносяться до різних 

вузлів відгалуження. 

На відміну від попередніх модельних досліджень підрозділ 4.1 (1) згідно 

фрагменту схеми радіальної розподільної СЕП напругою 10 кВ в яких 

розглядалися тільки ПТВ по активній потужності, то в даних модельних 

дослідженнях використовуються вузлові ПТВ як по активній, так і по 

реактивній потужностях, результати яких приведені в табл. 4.6, де значення 

вузлових ПТВ у наступних відгалуженнях схеми визначались з врахуванням 

обґрунтованих величин генерації активної і реактивної потужностей , 

розрахованих у попередніх відгалуженнях [15, 17, 23, 27, 37]. 
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Таблиця 4.6 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

Номер 

відгалу-
ження 

Номер 

вузла 
схеми 

Напруга вузла системного живлення 

10,5 кВ 

Величини похідних 

Етап І Етап ІІ Етап ІІІ 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 

ІІІ 

3 0,00035 0,00328 -0,00120 -0,00259 -0,00826 -0,01490 

4 -0,00034 -0,00226 -0,00189 -0,00489 -0,01397 -0,01636 

5 -0,00218 -0,00573 -0,00148 -0,00449 -0,00501 0,08274 

6 0,00063 -0,00067 -0,00073 0,00027 0,00121 -0,00654 

І 

7 0,00045 -0,00512 -0,00018 0,00146 0,01262 0,03449 

8 0,00066 -0,00357 -0,00082 0,00906 0,01307 0,02226 

9 0,00089 -0,00570 -0,00432 0,00537 0,02713 0,03052 

10 0,00657 0,00005 -0,01240 -0,01242 -0,00268 -0,01201 

11 0,00563 -0,00638 -0,00850 -0,00154 0,06012 0,04328 

12 0,00089 -0,00839 0,00198 0,00525 0,01177 0,01602 

13 -0,00040 -0,00002 -0,00581 -0,00975 0,04797 0,04147 

ІІ 

14 -0,00604 -0,00505 -0,00912 -0,00302 -0,01847 -0,02425 

15 0,00101 -0,00384 -0,00924 -0,00061 -0,07123 -0,10933 

16 -0,00055 0,01127 0,00722 0,01088 0,02063 0,16663 

17 0,00027 0,01787 0,00261 0,00924 -0,02928 0,17022 

 
Якщо у відгалуженнях І і ІІ для вузлів 10 і 16 максимальні значення 

вузлових ПТВ по активній і реактивній потужностях співпадають і в цих вузлах 

доцільно впроваджувати ДГ, які видають в СЕП одночасно активну і реактивну 

потужності, то у відгалуженні ІІІ максимальне значення вузлових ПТВ по 

активній потужності відноситься до вузла 6, а по реактивній потужності до 

вузла 5. Тому у вузлі 6 можна рекомендувати впровадження ДГ, що видає в 

СЕП тільки активну потужність, a у вузлі 5 – ДГ, що видає в СЕП тільки 

реактивну потужність. 

Модельні дослідження проводились на основі принципу рівності кутів 

вузлових напруг рівних нулю для джерел з видачею в СЕП активної потужності 

та принципу рівності модулів напруги рівних 10,5 кВ для джерел з видачею в 

СЕП реактивної потужності включаючи вузол системного живлення. При 

цьому величини генерації активної потужності у вузлах 10 і 16 склали 

1604,34 кВт, 752,18 кВт, реактивної 687,73 кВар, 353,47 кВар, а втрати активної 
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потужності в СЕП зменшились відповідно з 69,06 кВт до 24,83 кВт (64,05 %) та 

до 12,52 кВт (81,87 %). Для додаткових розташувань ДГ у відповідних вузлах 6 

і 5 величина генерації активної потужності склала 467,52 кВт, а реактивної 

189,53 кВар із зменшенням втрат активної потужності до 6,29 кВт (90,89 %). 

Загальна  величина  економії  в  абсолютних  одиницях  становить  69,06 кВт – 

– 6,29 кВт = 62,77 кВт. 

Підтвердженням ефективного визначення місць розташування ДГ у 

відгалуженнях І і ІІ (вузли 10 і 16) та їх величин потужностей є збільшення 

втрат активної потужності в СЕП при зміні місць розташування ДГ 

рис.  4.4  (а  і  в) та при збільшенні або зменшенні величин їх активних 

потужностей рис. 4.4 (б і г) відносно визначених. Ефективність розташування 

джерел активної потужності у вузлі 6 і реактивної у вузлі 5 відгалуження ІІІ 

підтверджується збільшенням втрат активної потужності в системі при меншій 

потужності ДГ або зменшенням але при більшій потужності ДГ при зміні 

відповідно місць розташування ДГ (видача тільки активної потужності) 

відносно вузла 6 рис. 4.4 (д) та ДГ (видача тільки реактивної потужності) 

відносно вузла 5 рис. 4.4 (є). Ефективність визначених (обґрунтованих) величин 

видачі у вузлах 6 і 5 відповідно активної і реактивної потужностей в СЕП 

підтверджується графіками функціональних залежностей рис. 4.4 (е i ж) щодо 

вузлів 6 і 5, побудованих по аналогії з функціональними залежностями 

рис. 3.3 (а і б) підрозділу 3.4, що відповідає мінімізації співвідношення між 

видачею в систему активної (вузол 6) та реактивної (вузол 5) потужностей 

впроваджуваних ДГ і відповідною величиною втрат активної потужності в  СЕП. 

Результати приведених вище модельних досліджень щодо визначення 

економічно доцільних місць розташування, обґрунтованих величин активних і 

реактивних потужностей ДГ та зниження втрат активної потужності згідно 

вибраного для розрахунків фрагменту схеми електропостачання приведені в 

табл. 4.7 з відображенням на схемі рис. 4.5. 
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а) б) 

 

 

в) г) 

  
д) е) 

  
є) ж) 

Рис. 4.4. Графіки підтвердження щодо визначення економічно доцільних місць 

розташування джерел генерації та обґрунтованих величин їх активних і 

реактивних потужностей згідно схеми рис. 4.1 відгалуження І, ІІ і ІІІ. 
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Таблиця 4.7 

Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 
розташування 

Модуль 
напруги 

Генерація 
активної 

потужності 

Генерація 
реактивної 

потужності 

cos φ  
Зниження 
втрат ΔΡΣ 

по схемі 

етап вузол кВ кВт кВар в.о. кВт % 

1 10 10,5 1604,34 687,73 0,92 24,83 64,05 

2 16 10,5 752,18 353,47 0,9 12,52 81,87 

3 6 і 5 0 /10,5 467,52 189,53 - 6,29 90,89 

 
Втрати активної потужності по схемі зменшились з 69,06 кВт до 6,29 кВт,  

а ефективність склала 90,89 %. 

 
Рис. 4.5. Фрагмент схеми розрахункової радіальної розподільної системи 

електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 

 
3. Модельні дослідження щодо впровадження ДГ, які при розташуванні 

у місцях з найбільшими згідно відгалужень вузлових ПТВ по активній 

потужності видають в СЕП тільки активну потужність. 

На основі результатів моделювання режиму максимального навантаження 

фрагменту схеми проведені розрахунки вузлових ПТВ по активних 

потужностях, результати яких приведені в табл. 4.8. 
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Таблиця 4.8 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

 

 

Вузлові ПТВ у наступних відгалуженнях схеми визначались з врахуванням 

обґрунтованих   величин   генерації   активних   потужностей,   розрахованих   у 

попередніх відгалуженнях. 

При  цьому максимуму iP



 відповідають вузол 10 відгалуження І, вузол 17  
відгалуження ІІ і вузол 4 відгалуження ІІІ, що відповідає умовам для 

розташування в них ДГ. 

Використовуючи модифікований метод Ньютона [26, 28, 29, 31, 36], 

проведені модельні дослідження щодо визначення обґрунтованих величин 

генерації активних потужностей у вузлах 10, 17 і 4 фрагменту схеми 

електропостачання в порядку зменшення в них вузлових ПТВ, але найбільших 

у відповідному відгалуженні схеми. Для визначення обґрунтованих величин 

генерації активних потужностей використано принцип рівності кутів вузлових 

напруг рівних нулю у місцях розташування джерел, включаючи місце 

системного живлення. 

Номер 

відгалу-
ження 

Номер 

вузла 
схеми 

Напруга вузла системного живлення 

10,5 кВ 

Величини похідних 

Етап І Етап ІІ Етап ІІІ 

∂π/∂Pi ∂π/∂Pi ∂π/∂Pi 

ІІІ 

3 0,00035 -0,00073 0,00426 

4 -0,00034 -0,00287 0,00686 

5 -0,00218 -0,00005 0,00225 

6 0,00063 -0,00097 -0,00099 

І 

7 0,00045 -0,00516 -0,00596 

8 0,00066 0,00277 -0,00690 

9 0,00089 -0,00228 -0,01011 

10 0,00657 -0,00973 0,00221 

11 0,00563 -0,00941 -0,02829 

12 0,00089 -0,00603 -0,00313 

13 -0,00040 0,00820 -0,02809 

ІІ 

14 -0,00604 -0,01618 0,00427 

15 0,00101 -0,01129 0,04089 

16 -0,00055 -0,01417 -0,01193 

17 0,00027 0,01172 0,01707 
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При цьому величина генерації активної потужності у вузлі 10 склала 

860,4 кВт, а втрати активної потужності в СЕП зменшились з 69,06 кВт до 

39,47 кВт (42,85 %). Для додаткових розташувань ДГ у вузлах 17 і 4 величини 

генерації активної потужності склали 312,5 кВт і 290,14 кВт із зменшенням 

втрат активної потужності відповідно до 32,7 кВт (52,65 %) та до 27,83 кВт 

(59,7 %). Загальна величина економії в абсолютних величинах становить 

69,06 кВт – 27,83 кВт = 41,23 кВт [17, 37]. 

Ефективність розташування джерел активної потужності у вузлах 10 

(відгалуження І) і 4 (відгалуження ІІІ) підтверджується збільшенням втрат 

активної потужності в СЕП при зміні місць розташування впроваджуваних 

джерел – графіки залежності рис. 4.6 (а і д), а у вузлі 17 (відгалуження ІІ) 

рис. 4.6 (в) – зменшуються при більшій потужності ДГ відносно визначених 

згідно максимальних значень відповідних вузлових ПТВ. Ефективність 

визначених (обґрунтованих) величин видачі відповідними джерелами активної 

потужності в СЕП підтверджується графіками функціональних залежностей 

рис. 4.6 (б, г і е) побудованих за аналогією функціональної залежності 

рис. 3.3 (а) підрозділу 3.4 або рис. 4.4 (е). 

Основні результати приведених вище модельних досліджень щодо 

визначення економічно доцільних місць розташування, обґрунтованих величин 

активних потужностей ДГ та зниження втрат активної потужності згідно 

вибраного для розрахунків фрагменту схеми електропостачання приведені в 

табл. 4.9 [17, 37] з відображенням на схемі рис. 4.7. 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рис. 4.6. Графіки підтвердження щодо визначення економічно доцільних місць 

розташування джерел генерації та обґрунтованих величин їх активних 

потужностей згідно схеми рис. 4.1 відгалужень І, ІІ і ІІІ. 

 
Таблиця 4.9 

Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 
розташування 

Генерація 
активної 

потужності 

Зниження втрат ΔΡΣ 
по схемі 

етап вузол кВт кВт % 

1 10 860,4 39,47 42,85 

2 17 312,5 32,7 52,65 

3 4 290,14 27,83 59,7 
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Втрати активної потужності по схемі зменшились з 69,06 кВт до 27,83 кВт, 

а ефективність склала 59,7 %. 

 
Рис. 4.7. Фрагмент схеми розрахункової радіальної розподільної системи 

електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 

 
4.2 Модельні дослідження згідно реальної схеми радіальної 

розподільної системи електропостачання напругою 10 кВ 

Городищенського РЕМ Черкаської області та їх результати. 

 

Реальна схема з рівнем напруги 10 кВ (реальна схема електропостачання в 

районі підстанції «Лісна» 35/10 кВ Городищенського РЕМ, Черкаської області) 

об’ємом 78 вузлів і 77 ділянок для проведення модельних досліджень щодо 

вибору економічно доцільних місць розташування та обґрунтованих величин 

потужностей ДГ приведена на рис. 4.8. Реальна схема має п’ять відгалужень І, 

ІІ, ІІІ, ІV і V від вузлів системного живлення з номерами 3333 та 4444,  які при 

дослідженнях виступають у виді балансуючих. Параметри ділянок та величини 

вузлового навантаження приведені відповідно в табл. Д.1 і Д.2 додатку Д [6, 16, 

23]. Результати усталеного режиму реальної схеми з детальними електричними 

характеристиками вузлів і ділянок та в загальному по реальній схемі приведені 
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в табл. Д.3 додатку Д. Втрати активної потужності в цілому по реальній схемі 

складають ∆Р = 389,09 кВт. 

 
Рис. 4.8. Реальна схема радіальної розподільної системи електропостачання 

напругою 10 кВ. 

 
Результати щодо моделювання режиму максимального навантаження у 

виді вузлових напруг приведені в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

Розрахункові значення вузлових напруг схеми 

№ вузла U, кВ № вузла U, кВ № вузла U, кВ № вузла U, кВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

402 10,23 64 10 40 9,85 280 10,4 

541 10,16 56 10 438 9,72 232 10,37 
98 10,08 506 10 345 9,64 37 10,35 

375 10,03 513 9,98 233 9,63 432 10,35 

398 10,02 240 9,97 449 9,62 533 10,33 

244 9,97 25 9,97 229 9,62 540 10,33 

1 9,88 34 10,01 303 9,61 404 10,33 
279 9,86 73 10 39 9,6 35 10,44 

376 9,85 535 10 231 9,6 490 10,42 

465 9,84 91 10,29 448 9,6 235 10,42 

89 9,84 401 10,25 323 9,59 276 10,31 
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Продовження табл. 4.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

81 9,83 8 10,21 230 9,58 78 10,3 

464 9,82 427 10,2 477 10,48 54 10,2 

72 10,15 227 10,2 22 10,44 407 10,19 
2 10,03 9 10,19 6 10,4 262 10,13 

239 10,03 545 10,18 7 10,39 36 10,11 

543 10,01 475 10,18 514 10,39 245 10,09 

3 10,02 228 9,95 444 10,39 246 10,08 

5 10,01 450 9,89 302 10,39 4 10,08 

 

1. Модельні дослідження щодо впровадження ДГ, які при розташуванні 

у місцях з найбільшими згідно відгалужень вузлових ПТВ по активній 

потужності видають в СЕП як активну, так і реактивну потужність. 

На основі результатів моделювання режиму максимального навантаження 

реальної схеми проведені розрахунки вузлових ПТВ по активних і реактивних 

потужностях, результати яких приведені в табл. 4.11. 

Питомі транспортні витрати у наступних відгалуженнях схеми 

визначались  з врахуванням  обґрунтованих величин  видачі в СЕП активної і  

реактивної потужностей, розрахованих у попередніх відгалуженнях. 

При   цьому   максимуму  iP



   відповідають   вузол   448   відгалуження   І  
(«Дирдино»), вузол 235 відгалуження ІІ («Чубівка»), вузол 240 відгалуження ІІІ 

(«П. Павлівка»), вузол 432 відгалуження ІV («СХТ») і вузол 89 відгалуження V 

(«Маслозавод»), що відповідає умовам для розташування в них ДГ. 

Згідно з модифікованим методом Ньютона [26, 28, 29, 31, 36], проведені 

модельні дослідження щодо визначення обґрунтованих величин генерації 

активної і реактивної потужностей у вузлах 448, 235, 240, 432 і 89 реальної 

схеми електропостачання в порядку зменшення в них вузлових ПТВ, але 

найбільших у відповідному відгалуженні схеми. 

Виходячи із принципу рівності модулів напруг та їх кутів для всіх джерел 

живлення обґрунтовані величини видачі в СЕП активної і реактивної 

потужностей у вузлах 448, 235, 240, 432 і 89 реальної схеми електропостачання 

визначались   при   напрузі   рівній   10,5 кВ   та   кутах   напруги   рівних   нулю,  



Таблиця 4.11 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

Напруга вузла системного живлення 

10,5 кВ 

Величини похідних 

Номер 
відгалу-

ження 

Номер 
вузла 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 
Номер 

відгалу-

ження 

Номер 
вузла 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 
Номер 

відгалу-

ження 

Номер 
вузла 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 
Номер 

відгалу-

ження 

Номер 
вузла 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 

V 

402 0,01049 0,04761  

III 

64 -0,00563 -0,00617  

I 
40 0,03473 0,03229 IV 280 -0,00310 0,00965 

541 0,00107 0,10207 56 -0,00536 0,00529 438 -0,02521 0,05724 232 -0,00736 -0,00977 

98 -0,00217 0,01906 506 -0,00180 -0,00949 345 -0,05949 0,03122 37 0,00178 -0,00011 

375 -0,00221 0,00711 513 -0,00108 -0,00147 233 0,04620 0,09185 432 0,00604 0,00695 

398 -0,05697 -0,01355 240 0,01962 -0,00451 449 0,01452 -0,00549 533 -0,01892 -0,00805 

244 -0,00460 0,01387 25 -0,00386 0,00968 229 0,06929 0,03352 540 -0,00657 0,00063 

1 0,00067 -0,00853 34 0,01735 -0,00108 303 0,02054 0,08318 404 -0,00124 0,00298 

279 -0,01311 -0,02455 73 -0,00057 -0,00249 39 0,03582 0,11395 

II 

35 0,00396 0,03081 

376 -0,01046 -0,03220 535 -0,00063 -0,01514 231 0,05638 0,14356 490 -0,00308 0,00564 

465 -0,00608 -0,03532 

 

91 -0,01607 0,00116 448 0,09273 0,18715 235 0,03568 0,02721 

89 0,01034 -0,17838 401 0,00674 -0,01585 323 -0,02445 0,02781 276 -0,00582 -0,02054 

81 0,00056 0,00441 8 0,00855 -0,01765 230 0,01344 0,01697 78 0,01114 -0,00946 

464 -0,00891 -0,03256 427 -0,01200 -0,02064  477 -0,00190 -0,00278 54 -0,00090 0,01842 

 

72 0,00006 -0,01085 227 -0,03840 -0,04552 22 -0,00239 -0,00776 407 -0,00082 0,02566 

2 -0,00039 -0,01044 9 0,01731 -0,02238 6 -0,00243 0,00398 262 -0,00027 -0,00577 

239 0,00035 -0,00359 545 -0,02093 -0,03690 7 -0,00211 -0,00082 36 -0,00224 -0,03098 

543 -0,00273 0,01237 475 -0,03165 -0,07904 514 0,00447 0,01345 245 -0,02953 -0,06527 

3 0,00606 -0,00455 228 0,02367 -0,01324 444 -0,00262 -0,00163 246 0,00642 -0,04609 

5 -0,00803 -0,00521 450 -0,02533 -0,01891 302 0,00007 -0,00436 4 0,02409 -0,04522 

9
4
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включаючи вузол системного живлення. При цьому величина видачі в СЕП 

активної потужності у вузлі 448 склала 1931,85 кВт, реактивної 880 кВар, а 

втрати активної потужності в СЕП зменшились з 389,09 кВт до 223,87 кВт 

(42,46 %). Для додаткових розташувань ДГ у вузлах 235, 240, 432 і 89 величини 

видачі в СЕП активної потужності склали 387,76 кВт, 1011,35 кВт, 1193,54 кВт 

і 1200,83 кВт, а реактивної 169,96 кВар, 430,97 кВар, 523,41 кВар і 531,12 кВар 

із зменшенням втрат активної потужності відповідно до 220,99 кВт  (43,2 %),  

171,47 кВт (55,93 %), 156,12 кВт (59,88 %) та 80,91 кВт (79,21 %). Загальна 

величина  економії  в  абсолютних  одиницях  становить  389,09 кВт – 80,91 кВт = 

= 308,18 кВт. Коефіцієнти потужностей ДГ склали для вузла 448 – 0,91, для 

вузла 235 – 0,92, для вузла 240 – 0,92, для вузла 432 – 0,92 і для вузла 89  –  0,91, 

які знаходяться в границях 0,9 – 0,95, що відповідає технічним характеристикам 

перетворювачам сонячної та вітрової енергії [16, 23]. 

Модельні дослідження показали, що при зміні місць розташування ДГ 

рис. 4.9 (а, в, д, є і з) втрати активної потужності в СЕП збільшуються при 

меншій потужності ДГ або зменшуються але при більшій потужності ДГ 

відносно місця визначеного згідно найбільшого значення вузлових ПТВ 

відповідного відгалуження, а збільшення чи зменшення визначеної генерації у 

вузлах з найбільшими вузловими ПТВ по активній потужності рис. 4.9 (б,  г, е, 

ж та і) призводить до збільшення втрат активної потужності в СЕП, що свідчить 

про економічну доцільність визначених місць розташування та обґрунтованість 

величин генерації активних і реактивних потужностей для заданих умов 

експлуатації радіальної розподільної СЕП. 

Для наглядності основні результати приведених вище модельних 

досліджень щодо визначення економічно доцільних місць розташування, 

обґрунтованих величин активних і реактивних потужностей ДГ та відповідного 

зниження втрат активної потужності згідно вибраної для розрахунків реальної 

схеми електропостачання приведені в табл. 4.12 [16, 23] з відображенням на 

схемі рис. 4.10. 
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а) в) д) 

   
б) г) е) 

  
є) з) 

  
ж) і) 

Рис. 4.9. Графіки підтвердження щодо визначення економічно доцільних місць 

розташування джерел генерації та обґрунтованих величин їх активних і 

реактивних потужностей згідно схеми рис. 4.8 відгалужень І, ІІ, ІІІ, ІV і V. 
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Таблиця 4.12 
Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 
розташування 

Модуль 
напруги 

Генерація 
активної 

потужності 

Генерація 
реактивної 
потужності 

cos φ  
Зниження 
втрат ΔΡΣ 
по схемі 

етап вузол кВ кВт кВар в.о. кВт % 

1 448 10,5 1931,85 880 0,91 223,87 42,46 

2 235 10,5 387,76 169,96 0,92 220,99 43,2 

3 240 10,5 1011,35 430,97 0,92 171,47 55,93 

4 432 10,5 1193,54 523,41 0,92 156,12 59,88 

5 89 10,5 1200,83 531,12 0,91 80,91 79,21 
 
Втрати активної потужності по схемі зменшились з 389,09 кВт до 

80,91 кВт, а ефективність склала 79,21 %. 

 
Рис. 4.10. Реальна схема розрахункової радіальної розподільної системи 

електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 

 
2. Модельні дослідження щодо впровадження ДГ, які можуть видавати 

в СЕП відповідно тільки активну або тільки реактивну потужність. 

Проведені розрахунки вузлових ПТВ по активних і реактивних 

потужностях на основі результатів моделювання режиму максимального 

навантаження реальної схеми, приведені в табл. 4.13. 



Таблиця 4.13 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

Напруга вузла системного живлення 

10,5 кВ 

Величини похідних 

Номер 
відгалу-

ження 

Номер 
вузла 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 
Номер 

відгалу-

ження 

Номер 
вузла 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 
Номер 

відгалу-

ження 

Номер 
вузла 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 
Номер 

відгалу-

ження 

Номер 
вузла 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 

V 

402 0,01049 0,04761  

III 

64 -0,00563 -0,00617  

I 
40 0,03473 0,03229 IV 280 -0,00310 0,00965 

541 0,00107 0,10207 56 -0,00536 0,00529 438 -0,02521 0,05724 232 -0,00736 -0,00977 

98 -0,00217 0,01906 506 -0,00180 -0,00949 345 -0,05949 0,03122 37 0,00178 -0,00011 

375 -0,00221 0,00711 513 -0,00108 -0,00147 233 0,04620 0,09185 432 0,00604 0,00695 

398 -0,05697 -0,01355 240 0,01962 -0,00451 449 0,01452 -0,00549 533 -0,01892 -0,00805 

244 -0,00460 0,01387 25 -0,00386 0,00968 229 0,06929 0,03352 540 -0,00657 0,00063 

1 0,00067 -0,00853 34 0,01735 -0,00108 303 0,02054 0,08318 404 -0,00124 0,00298 

279 -0,01311 -0,02455 73 -0,00057 -0,00249 39 0,03582 0,11395 

II 

35 0,00396 0,03081 

376 -0,01046 -0,03220 535 -0,00063 -0,01514 231 0,05638 0,14356 490 -0,00308 0,00564 

465 -0,00608 -0,03532  91 -0,01607 0,00116 448 0,09273 0,18715 235 0,03568 0,02721 

89 0,01034 -0,17838 401 0,00674 -0,01585 323 -0,02445 0,02781 276 -0,00582 -0,02054 

81 0,00056 0,00441 8 0,00855 -0,01765 230 0,01344 0,01697 78 0,01114 -0,00946 

464 -0,00891 -0,03256 427 -0,01200 -0,02064  477 -0,00190 -0,00278 54 -0,00090 0,01842 

 72 0,00006 -0,01085 227 -0,03840 -0,04552 22 -0,00239 -0,00776 407 -0,00082 0,02566 

2 -0,00039 -0,01044 9 0,01731 -0,02238 6 -0,00243 0,00398 262 -0,00027 -0,00577 

239 0,00035 -0,00359 545 -0,02093 -0,03690 7 -0,00211 -0,00082 36 -0,00224 -0,03098 

543 -0,00273 0,01237 475 -0,03165 -0,07904 514 0,00447 0,01345 245 -0,02953 -0,06527 

3 0,00606 -0,00455 228 0,02367 -0,01324 444 -0,00262 -0,00163 246 0,00642 -0,04609 

5 -0,00803 -0,00521 450 -0,02533 -0,01891 302 0,00007 -0,00436 4 0,02409 -0,04522 

9
8
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Значення вузлових ПТВ у наступних відгалуженнях схеми визначались з 

врахуванням обґрунтованих величин видачі в СЕП активної і реактивної 

потужностей, розрахованих у попередніх відгалуженнях [16, 23]. 

Аналіз розрахованих вузлових ПТВ показує, що у відгалуженнях І і ІІ для 

вузлів 448 і 235 максимальні значення вузлових ПТВ по активній і реактивній 

потужностях співпадають і в цих вузлах доцільно впроваджувати ДГ, які 

видають в СЕП одночасно активну і реактивну потужності, а у відгалуженнях 

ІІІ, ІV і V максимальні значення вузлових ПТВ по активній потужності 

відносяться відповідно до вузлів 240, 432 і 89, а по реактивній потужності до 

вузлів 543, 514 та 541. Тому у вузлах 240, 432 і 89 можна рекомендувати 

впровадження ДГ, що видають в СЕП тільки активну потужність, а у вузлах 

543, 514 та 541 – ДГ, що видають в СЕП тільки реактивну потужність. 

Модельні дослідження проводились згідно принципу рівності кутів 

вузлових напруг рівних нулю для джерел з видачею в СЕП активної потужності 

та принципу рівності модулів напруги рівних 10,5 кВ для джерел з видачею в 

СЕП реактивної потужності, включаючи вузол системного живлення, 

вибраного в якості балансуючого вузла. Величини видачі в СЕП активної 

потужності у вузлах 448 і 235 відгалужень І і ІІ склали 1931,85 кВт, 387,76 кВт, 

реактивної 880 кВар, 169,96 кВар, а втрати активної потужності в СЕП 

зменшились відповідно з 389,09 кВт до 223,87 кВт (42,46 %) та до 220,99 кВт 

(43,2 %). При подальшому впровадженні ДГ у відгалуженнях ІІІ, ІV і V 

величини видачі активної потужності в СЕП у вузлах  240, 432  і  89  склали  

відповідно 1143,07 кВт, 1017,1 кВт  і 1270,84 кВт, реактивної у вузлах 543, 514 і 

541 – 728,2 кВар, 772,78 кВар та 1793,08 кВар, а втрати активної потужності в  

СЕП при цьому зменшились відповідно до 173,37 кВт (55,44 %), 161,11 кВт 

(58,59 %) та до 99,37 кВт (74,46 %). Загальна величина економії в абсолютних 

величинах становить 389,09 кВт – 99,37 кВт = 289,72 кВт. 

Ефективність (доцільність) визначених місць розташування ДГ у 

відгалуженнях І і ІІ (вузли 448 і 235) та величин потужностей відповідних ДГ 

уже підтверджено в попередніх модельних дослідженнях на основі аналізу 
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графіків рис. 4.9 (а i в) та рис. 4.9 (б і г) аналогічних графікам рис. 4.11 (а i в) та 

рис. 4.11 (б і г). 

Доцільність розташування джерел активної потужності у вузлах 240 ,  432 і 

89 та реактивної у вузлах 543, 514 і 541 відгалужень ІІІ, ІV і V підтверджується 

на прикладі зміни місць розташування джерела активної потужності рис. 4.11 

(д) та джерела реактивної потужності рис. 4.11 (є) у відгалуженні ІІІ відносно 

вузлів 240 та 543 визначених згідно максимумів ПТВ відповідно по активній та 

реактивній потужностях. При зміні місць розташування джерела активної 

потужності рис. 4.11 (д) та джерела реактивної потужності рис. 4.11 (є) 

можливе збільшення втрат активної потужності в СЕП або їх зменшення але 

при значному збільшенні потужності відповідного джерела, що відповідає 

збалансуванню між збільшенням втрат та збільшенні потужності джерела при 

зменшенні втрат в СЕП тобто економічній доцільності щодо визначення місць 

розташування ДГ за максимальними значеннями вузлових ПТВ як по активній, 

так і по реактивній потужностях. 

Ефективність визначених величин видачі в СЕП джерелами активної і 

реактивної потужностей згідно відгалужень ІІІ, ІV і V підтверджується за 

графіками функціональної залежності рис. 4.11 (е і ж) щодо вузлів 240 i 543 

відгалуження ІІІ, рис. 4.11 (з та і) щодо вузлів 432 і 514 відгалуження ІV, та 

рис. 4.11 (к і л) щодо вузлів 89 і 541 відгалуження V, як мінімізація 

співвідношення між видачею у СЕП активної (вузли 240, 432 і 89) та реактивної 

(вузли 543, 514 і 541) потужностей впроваджуваних ДГ і відповідною 

величиною втрат активної потужності в СЕП [6] (за аналогією функціональних 

залежностей рис. 3.3 (a i б) підрозділу 3.4). 
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а) в) д) 

   
б) г) е) 

  
є) ж) 

  
з) і) 

  
к) л) 

Рис. 4.11. Графіки підтвердження щодо визначення економічно доцільних місць 

розташування джерел генерації та обґрунтованих величин їх активних і 

реактивних потужностей згідно схеми рис. 4.8 відгалужень І, ІІ, ІІІ, ІV і V. 
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Результати приведених вище модельних досліджень щодо визначення 

економічно доцільних місць розташування, обґрунтованих величин активних і 

реактивних  потужностей  ДГ  та  зниження  втрат  активної  потужності  згідно 

вибраної для розрахунків реальної схеми електропостачання приведені в 

табл. 4.14 з відображенням на схемі рис. 4.12 [6]. 

Таблиця 4.14 
Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 
розташування 

Модуль 
напруги 

Генерація 
активної 

потужності 

Генерація 
реактивної 
потужності 

cos φ  
Зниження 
втрат ΔΡΣ 
по схемі 

етап вузол кВ кВт кВар в.о. кВт % 

1 448 10,5 1931,85 880 0,91 223,87 42,46 

2 235 10,5 387,76 169,96 0,92 220,99 43,2 

3 240 і 543 0 / 10,5 1143,07 728,2 - 173,37 55,44 

4 432 і 514 0 / 10,5 1017,1 772,78 - 161,11 58,59 

5 89 і 541 0 / 10,5 1270,84 1793,08 - 99,37 74,46 

 
Втрати активної потужності по схемі зменшились з 389,09 кВт до 

99,37 кВт, а ефективність склала 74,46 %. 

 
Рис. 4.12. Реальна схема розрахункової радіальної розподільної системи 

електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 



104 

 

3. Модельні дослідження щодо впровадження ДГ, які при розташуванні 

у місцях з найбільшими згідно відгалужень вузлових ПТВ по активній 

потужності видають в СЕП тільки активну потужність. 

На основі результатів моделювання режиму максимального навантаження 

реальної схеми проведені розрахунки вузлових ПТВ по активних потужностях з 

виділенням їх найбільших значень в кожному відгалуженні, результати яких 

приведені в табл. 4.15. 

Вузлові ПТВ у наступних відгалуженнях схеми визначались з врахуванням 

обґрунтованих величин видачі в СЕП активних потужностей, розрахованих у  

попередніх відгалуженнях. 

При   цьому   максимуму   iP



   відповідають   вузол   448   відгалуження  І  
(«Дирдино»), вузол 235 відгалуження ІІ («Чубівка»), вузол 513 відгалуження ІІІ 

(«П. Павлівка»), вузол 6 відгалуження  ІV  («СХТ»)  і вузол 376 відгалуження V 

(«Маслозавод»), що відповідає умовам для розташування в них ДГ. 

Згідно з модифікованим методом Ньютона [26, 28, 29, 31, 36], проведені 

модельні дослідження щодо визначення обґрунтованих величин видачі 

активних потужностей у вузлах 448, 235, 513, 6 і 376 реальної схеми 

електропостачання в порядку зменшення в них вузлових ПТВ, але найбільших 

у відповідному відгалуженні схеми. Для визначення обґрунтованих величин 

видачі в СЕП активних потужностей використано принцип рівності кутів 

вузлових напруг рівних нулю у місцях розташування джерел, включаючи місце 

системного живлення. 

При цьому величина видачі активної потужності у вузлі 448 склала 

842,76 кВт, а втрати активної потужності в СЕП зменшились з 389,09 кВт до 

292,09 кВт (24,93 %). Для додаткових розташувань ДГ у вузлах 235, 513, 6 і 376 

величини видачі активної потужності склали 129,43 кВт, 379,61 кВт, 813,2 кВт і 

418,53 кВт із зменшенням втрат активної потужності відповідно до 290,78 кВт 

(25,27 %), 264,66 кВт (31,98 %), 256,05 кВт (34,19 %) та до 218,9 кВт (43,74 %).   

Загальна      величина      економії      в      абсолютних      одиницях      становить  



Таблиця 4.15 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

Напруга вузла системного живлення 

10,5 кВ 

Величини похідних 

Номер 
відгалу-
ження 

Номер 

вузла 
∂π/∂Pi 

Номер 
відгалу-
ження 

Номер 

вузла 
∂π/∂Pi 

Номер 
відгалу-
ження 

Номер 

вузла 
∂π/∂Pi 

Номер 
відгалу-
ження 

Номер 

вузла 
∂π/∂Pi 

V 

402 -0,00322  

ІІІ 

64 0,00088  
І 

40 0,03473 ІV 280 0,00420 

541 0,00599 56 0,00052 438 -0,02521 232 0,00074 

98 0,00039 506 -0,00118 345 -0,05949 37 -0,00307 

375 -0,03281 513 0,00399 233 0,04620 432 -0,00010 

398 -0,00958 240 0,00162 449 0,01452 533 0,00067 

244 -0,00621 25 0,00178 229 0,06929 540 0,00328 

1 0,00403 34 0,00030 303 0,02054 404 0,00083 

279 -0,03560 73 0,00003 39 0,03582 

ІІ 

35 -0,00247 

376 0,08574 535 -0,00243 231 0,05638 490 0,01128 

465 0,00699 

 

91 -0,01607 448 0,09273 235 0,01684 

89 0,07437 401 0,00674 323 -0,02445 276 -0,00192 

81 -0,00356 8 0,00855 230 0,01344 78 0,00697 

464 0,02807 427 -0,01200 

 

477 -0,00413 54 -0,02652 

 

72 0,00843 227 -0,03840 22 -0,00014 407 0,00504 

2 -0,00054 9 0,01731 6 0,00437 262 0,00303 

239 0,00325 545 -0,02093 7 -0,00199 36 0,00008 

543 0,00042 475 -0,03165 514 -0,00403 245 -0,01251 

3 -0,00546 228 0,02367 444 -0,00270 246 0,00065 

5 -0,00193 450 -0,02533 302 -0,00083 4 0,00988 

1
0

4
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389,09 кВт – 218,9 кВт = 170,19 кВт. 

В даних модельних дослідженнях розглядається ситуація, коли у всіх 

відгалуженнях реальної схеми радіальної розподільної СЕП пропонується 

впровадження ДГ, які видають в СЕП тільки активну потужність. Джерела 

генерації розташовуються у місцях найбільших значень вузлових ПТВ в 

кожному відгалуженні, які є економічно доцільними (ефективними) місцями 

згідно проведених вище модельних експериментів. Ефективність визначених 

величин  активних потужностей кожного із джерел визначених у місцях їх 

розташування підтверджується (по аналогії з графіком рис. 3.3 (а) 

підрозділу 3.4) функціональними залежностями мінімізації співвідношення між 

величиною видачі активної потужності кожним ДГ і відповідною величиною 

втрат активної потужності в СЕП з врахуванням принципу рівності кутів 

напруги (нульових) у всіх місцях розташування ДГ включаючи вузол 

системного живлення. Графіки функціональних залежностей, що 

підтверджують ефективність впровадження ДГ за визначеними потужностями у 

визначених місцях їх розташування згідно відгалужень та номерів вузлів схеми 

електропостачання приведені на рис. 4.13. 

Основні результати приведених вище модельних досліджень щодо 

визначення економічно доцільних місць розташування, обґрунтованих величин 

активних потужностей ДГ та зниження втрат активної потужності згідно 

вибраної для розрахунків реальної схеми електропостачання приведені в 

табл. 4.16 з відображенням на схемі рис. 4.14. 
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а) б) 

  
в) г) 

 
д) 

Рис. 4.13. Графіки підтвердження щодо визначення економічно доцільних місць 

розташування джерел генерації та обґрунтованих величин їх активних 

потужностей згідно схеми рис. 4.8 відгалужень І, ІІ, ІІІ, ІV і V. 

Таблиця 4.16 

Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 
розташування 

Генерація 
активної 

потужності 

Зниження втрат ΔΡΣ 
по схемі 

етап вузол кВт кВт % 

1 448 842,76 292,09 24,93 

2 235 129,43 290,78 25,27 

3 513 379,61 264,66 31,98 

4 6 813,2 256,05 34,19 

5 376 418,53 218,9 43,74 
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Втрати активної потужності по схемі зменшились з 389,09 кВт до 

218,9 кВт, а ефективність склала 43,74 %. 

 
Рис. 4.14. Реальна схема розрахункової радіальної розподільної системи 

електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 

 
4.3 Модельні дослідження згідно фрагменту реальної схеми радіальної 

розподільної системи електропостачання напругою 35 кВ Києво-

Святошинського РЕМ Київської області та їх результати. 

 

Фрагмент реальної схеми з рівнем напруги 35 кВ (фрагмент реальної схеми 

електропостачання Києво-Святошинського РЕМ, Київської області) об’ємом 20 

вузлів і 19 ділянок для проведення модельних досліджень щодо вибору 

економічно доцільних місць розташування та обґрунтованих величин 

потужностей ДГ приведена на рис. 4.15. Фрагмент реальної схеми має п’ять 

відгалужень І, ІІ, ІІІ, ІV і V від вузла системного живлення з номером 20, який  

при дослідженнях виступає у виді балансуючого. Параметри ділянок та 

величини вузлового навантаження приведені відповідно в табл. Е.1 і Е.2 

додатку Е [8, 20]. Результати усталеного режиму фрагменту реальної схеми з 

детальними електричними характеристиками вузлів і ділянок та в загальному 
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по фрагменту приведені в табл. Е.3 додатку Е. Втрати активної потужності в 

цілому по фрагменту реальної схеми складають ∆Р = 1246,33 кВт. 

 
Рис. 4.15. Фрагмент реальної схеми радіальної розподільної системи 

електропостачання напругою 35 кВ. 

 
Дані щодо моделювання режиму максимального навантаження у виді 

вузлових напруг приведені в табл. 4.17. 

Таблиця 4.17 

Розрахункові значення вузлових напруг схеми 

№ вузла 21 26 32 35 34 36 22 27 28 23 29 37 33 30 38 39 25 24 31 

U, кВ 

3
5

,2
2

 

3
4

,6
9

 

3
3

,6
7

 

3
2

,2
 

3
2

,1
3

 

3
1

,9
1

 

3
5

,6
1

 

3
5

,4
 

3
5

,2
2

 

3
5

,6
1

 

3
4

,8
 

3
4

,4
1

 

3
3

,8
5

 

3
5

,3
4

 

3
5

,2
4

 

3
4

,9
4

 

3
5

,0
3

 

3
4

,8
3

 

3
4

,6
9

 

 

У зв’язку з тим, що СЕП напругою 35 і 10 кВ мають ідентичну структуру і 

фізичні процеси, які проходять з впровадженням в них ДГ є аналогічними , то 

функціонально-графічне підтвердження щодо визначення економічно 

доцільних місць розташування джерел генерації та обґрунтування їх 

потужностей в СЕП напругою 35 кВ не вносить нових положень по 

відношенню з СЕП напругою 10 кВ. Тому приведені нижче модельні 
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дослідження щодо впровадження в СЕП напругою 35 кВ різних типів ДГ 

включають тільки технологію визначення місць розташування ДГ та величин їх 

потужностей з результатами відповідних досліджень. 

1. Модельні дослідження щодо впровадження ДГ, які при розташуванні 

у місцях з найбільшими згідно відгалужень вузлових ПТВ по активній 

потужності видають в СЕП як активну, так і реактивну потужність. 

На основі результатів моделювання режиму максимального навантаження 

фрагменту реальної схеми проведені розрахунки вузлових ПТВ по активних і 

реактивних потужностях, результати яких приведені в табл. 4.18. 

Питомі транспортні витрати у наступних відгалуженнях схеми 

визначались   з   врахуванням   обґрунтованих   величин   генерації   активної    і  

реактивної потужностей, розрахованих у попередніх відгалуженнях. 

При  цьому максимуму iP



 відповідають вузол 32 відгалуження І, вузол 39  
відгалуження ІІ, вузол 24 відгалуження ІІІ, вузол 29 відгалуження ІV і вузол 27 

відгалуження V, що відповідає умовам для розташування в них ДГ. 

Використовуючи модифікований метод Ньютона [26, 28, 29, 31, 36], 

проведені модельні дослідження щодо визначення обґрунтованих величин 

генерації активної і реактивної потужностей у вузлах 32, 39, 24, 29 і 27 

фрагменту реальної схеми електропостачання в порядку зменшення в них 

вузлових ПТВ, але найбільших у відповідному відгалуженні схеми. 

Виходячи із принципу рівності модулів вузлових напруг та їх кутів усіх 

джерел живлення обґрунтовані величини генерації активної і реактивної 

потужностей у вузлах 32, 39, 24, 29 і 27 фрагменту реальної схеми 

електропостачання визначались при кутах напруги рівних нулю та модулях 

напруги рівних 36,5 кВ, включаючи вузол системного живлення. При цьому 

величина генерації активної потужності у вузлі 32 склала 7762,5 кВт, 

реактивної 3644,8 кВар, а втрати активної потужності в СЕП зменшились з 

1246,33 кВт до 801,13 кВт (35,72 %). Для додаткових розташувань ДГ у вузлах 

39,  24,  29  і  27  величини  генерації  активної  потужності  склали  3268,43 кВт,  



Таблиця 4.18 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

Номер 
відгалу-
ження 

Номер 
вузла 
схеми 

Напруга вузла системного живлення 

36,5 кВ 

Величини похідних 

Етап І Етап ІІ Етап ІІІ Етап ІV Етап V 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 

І 

21 -0,00712 0,05811 -0,00055 0,01072 -0,00859 -0,02869 0,01644 0,01524 0,01872 0,13189 

26 0,00174 0,03550 -0,00605 -0,00659 0,01149 0,02162 0,00088 -0,06667 0,00716 0,07731 

32 0,02183 0,10071 -0,00018 0,02205 -0,00107 -0,01592 0,02219 -0,01042 0,03051 0,04338 

35 -0,00938 -0,03912 -0,00606 -0,01011 -0,02041 0,01136 0,01338 0,00837 0,00058 -0,06143 

34 -0,00900 -0,03340 0,00243 -0,01994 -0,00088 0,05675 -0,00030 -0,03577 -0,04432 -0,19200 

36 -0,00346 0,00736 -0,00138 -0,03230 -0,00372 0,09098 -0,00309 -0,08539 -0,04426 -0,06933 

V 

22 -0,00984 0,02532 -0,00183 -0,00961 0,00210 -0,03248 -0,00354 -0,01280 0,04198 0,09223 

27 -0,00718 -0,03375 -0,00418 -0,05034 -0,00769 -0,13471 -0,01660 0,02082 0,05365 -0,03782 

28 -0,03619 -0,10982 -0,02377 -0,09780 -0,00713 -0,19146 0,00031 0,04833 -0,03843 -0,27340 

ІV 

23 -0,01322 0,05919 -0,00098 0,01278 -0,03750 -0,06168 0,00593 0,02046 0,12732 0,13996 

29 -0,02100 -0,01568 -0,00075 0,00420 -0,03073 -0,05617 0,04071 0,04554 0,17627 0,08122 

37 0,00713 0,02979 0,00117 0,00651 -0,00945 -0,05759 0,00371 0,01618 0,02002 -0,20879 

33 0,00749 -0,04825 0,01652 0,02099 -0,05030 -0,17012 0,02539 0,13593 0,17830 -0,19992 

ІІ 

30 -0,02003 0,03287 0,01257 0,00654 0,02552 0,05001 0,04889 0,04892 0,08479 0,08583 

38 -0,04329 0,03250 -0,02638 -0,05056 -0,05358 -0,04304 0,06550 0,09211 0,00211 -0,02765 

39 -0,16425 -0,10069 0,04960 0,02543 0,24589 0,27540 0,03248 0,07213 0,02024 -0,11514 

ІІІ 

25 0,06285 0,26940 -0,05523 -0,17603 -0,04780 -0,33159 -0,11563 -0,16896 -0,10463 -0,70955 

24 0,01764 0,21529 -0,02835 -0,14582 0,04160 -0,24492 -0,01504 -0,01218 -0,06587 -0,81520 

31 -0,04135 0,18141 0,00392 -0,14807 0,02400 -0,35168 -0,06359 -0,07174 -0,27886 -1,25359 

 

1
1

0
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4360,36 кВт, 6228,56 кВт і 3341 кВт, а реактивної 1593,91 кВар, 2293,82 кВар, 

3549,93 кВар і 1245,33 кВар із зменшенням втрат активної потужності 

відповідно до 697,82 кВт (44,01 %), 556,65 кВт (55,34 %), 326,69 кВт (73,79 %) та 

до 248,89 кВт (80,03 %). Загальна величина економії в абсолютних величинах 

становить 1246,33 кВт – 248,89 кВт = 997,44 кВт. Коефіцієнти потужностей  ДГ 

склали для вузла 32 – 0,91, для вузла 39 – 0,9, для вузла 24 – 0,9, для вузла 29 – 

0,9 і для вузла 27 – 0,94, які знаходяться в границях 0,9 – 0,95, що відповідає 

технічним характеристикам перетворювачам сонячної та вітрової енергії [8, 20]. 

Для наглядності основні результати приведених вище модельних 

досліджень щодо визначення економічно доцільних місць розташування, 

обґрунтованих величин активних і реактивних потужностей ДГ та відповідного 

зниження втрат активної потужності згідно вибраного для розрахунків 

фрагменту реальної схеми електропостачання приведені в табл. 4.19 [8, 20] з 

відображенням на схемі рис. 4.16. 

Таблиця 4.19 

Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 

розташування 

Модуль 

напруги 

Генерація 
активної 

потужності 

Генерація 
реактивної 
потужності 

cos φ  
Зниження 
втрат ΔΡΣ 
по схемі 

етап вузол кВ кВт кВар в.о. кВт % 

1 32 36,5 7762,5 3644,8 0,91 801,13 35,72 

2 39 36,5 3268,43 1593,91 0,9 697,82 44,01 

3 24 36,5 4360,36 2293,82 0,9 556,65 55,34 

4 29 36,5 6228,56 3549,93 0,9 326,69 73,79 

5 27 36,5 3341 1245,33 0,94 248,89 80,03 

 
Втрати активної потужності по схемі зменшились з 1246,33 кВт до 

248,89 кВт, а ефективність склала 80,03 %. 
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Рис. 4.16. Фрагмент реальної схеми розрахункової радіальної розподільної 

системи електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 

 
2. Модельні дослідження щодо впровадження ДГ, які можуть видавати 

в СЕП відповідно тільки активну або тільки реактивну потужність. 

Впровадження таких ДГ можна рекомендувати для умов коли в одному і 

тому ж відгалуженні радіальної розподільної СЕП максимальні значення 

вузлових ПТВ по активній і реактивній потужностях відносяться до різних 

вузлів відгалуження. 

Згідно розрахованих на основі результатів моделювання режиму 

максимального навантаження СЕП вузлових ПТВ табл. 4.20 у відгалуженнях І, 

ІІ, ІІІ і V для вузлів 32, 39, 24 і 27 максимальні значення вузлових ПТВ по 

активній і реактивній потужностях співпадають і в цих вузлах доцільно 

впроваджувати ДГ, які видають в СЕП одночасно активну і реактивну 

потужності, то у відгалуженні ІV максимальне значення вузлових ПТВ по 

активній потужності відноситься до вузла 29, а по реактивній потужності до 

вузла 33. Тому у вузлі 29 можна рекомендувати впровадження ДГ, що видає в  

СЕП  тільки  активну  потужність,  a  у  вузлі  33 – ДГ,  що  видає  в  СЕП  тільки  



Таблиця 4.20 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

Номер 
відгалу-
ження 

Номер 
вузла 
схеми 

Напруга вузла системного живлення 

36,5 кВ 

Величини похідних 

Етап І Етап ІІ Етап ІІІ Етап ІV Етап V 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 

І 

21 -0,00712 0,05811 -0,00055 0,01072 -0,00859 -0,02869 0,01644 0,01524 0,01872 0,13189 

26 0,00174 0,03550 -0,00605 -0,00659 0,01149 0,02162 0,00088 -0,06667 0,00716 0,07731 

32 0,02183 0,10071 -0,00018 0,02205 -0,00107 -0,01592 0,02219 -0,01042 0,03051 0,04338 

35 -0,00938 -0,03912 -0,00606 -0,01011 -0,02041 0,01136 0,01338 0,00837 0,00058 -0,06143 

34 -0,00900 -0,03340 0,00243 -0,01994 -0,00088 0,05675 -0,00030 -0,03577 -0,04432 -0,19200 

36 -0,00346 0,00736 -0,00138 -0,03230 -0,00372 0,09098 -0,00309 -0,08539 -0,04426 -0,06933 

V 

22 -0,00984 0,02532 -0,00183 -0,00961 0,00210 -0,03248 -0,00354 -0,01280 0,04198 0,09223 

27 -0,00718 -0,03375 -0,00418 -0,05034 -0,00769 -0,13471 -0,01660 0,02082 0,05365 -0,03782 

28 -0,03619 -0,10982 -0,02377 -0,09780 -0,00713 -0,19146 0,00031 0,04833 -0,03843 -0,27340 

ІV 

23 -0,01322 0,05919 -0,00098 0,01278 -0,03750 -0,06168 0,00593 0,02046 0,12732 0,13996 

29 -0,02100 -0,01568 -0,00075 0,00420 -0,03073 -0,05617 0,04071 0,04554 0,17627 0,08122 

37 0,00713 0,02979 0,00117 0,00651 -0,00945 -0,05759 0,00371 0,01618 0,02002 -0,20879 

33 0,00749 -0,04825 0,01652 0,02099 -0,05030 -0,17012 0,02539 0,13593 0,17830 -0,19992 

ІІ 

30 -0,02003 0,03287 0,01257 0,00654 0,02552 0,05001 0,04889 0,04892 0,08479 0,08583 

38 -0,04329 0,03250 -0,02638 -0,05056 -0,05358 -0,04304 0,06550 0,09211 0,00211 -0,02765 

39 -0,16425 -0,10069 0,04960 0,02543 0,24589 0,27540 0,03248 0,07213 0,02024 -0,11514 

ІІІ 

25 0,06285 0,26940 -0,05523 -0,17603 -0,04780 -0,33159 -0,11563 -0,16896 -0,10463 -0,70955 

24 0,01764 0,21529 -0,02835 -0,14582 0,04160 -0,24492 -0,01504 -0,01218 -0,06587 -0,81520 

31 -0,04135 0,18141 0,00392 -0,14807 0,02400 -0,35168 -0,06359 -0,07174 -0,27886 -1,25359 

 

1
1

3
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реактивну потужність. 

Модельні дослідження проводились на основі принципу рівності кутів 

вузлових напруг рівних нулю для джерел з видачею в СЕП активної потужності 

та принципу рівності модулів напруги рівних 36,5 кВ для джерел з видачею в 

СЕП реактивної потужності, включаючи вузол системного живлення. При 

цьому величини генерації активної потужності у вузлах 32, 39 і 24 склали 

7762,5 кВт, 3268,43 кВт і 4360,36 кВт, реактивної 3644,8 кВар, 1593,91  кВар і 

2293,82 кВар, а втрати активної потужності в СЕП зменшились відповідно з 

1246,33 кВт до 801,13 кВт (35,72 %), 697,82 кВт (44,01 %) та до 556,65 кВт 

(55,34 %). Для додаткових розташувань ДГ у відповідних вузлах 29 і 33 

величина генерації активної потужності склала 6157,1 кВт, а реактивної 

3452,49 кВар із зменшенням втрат активної потужності до 335,77 кВт (73,06 %). 

Величини генерації активної і реактивної потужностей у вузлі 27 склали 

відповідно 3341 кВт і 1245,32 кВар, а втрати активної потужності в СЕП при 

цьому зменшились до 257,97 кВт (79,3 %). Загальна величина економії в 

абсолютних одиницях становить 1246,33 кВт – 257,97 кВт = 988,36 кВт [20]. 

Результати приведених вище модельних досліджень щодо визначення 

економічно доцільних місць розташування, обґрунтованих величин активних і 

реактивних  потужностей  ДГ  та  зниження  втрат  активної  потужності  згідно 

вибраного для розрахунків фрагменту реальної схеми електропостачання 

приведені в табл. 4.21 [20] з відображенням на схемі рис. 4.17. 

Таблиця 4.21 

Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 
розташування 

Модуль 
напруги 

Генерація 
активної 

потужності 

Генерація 
реактивної 
потужності 

cos φ  
Зниження 
втрат ΔΡΣ 
по схемі 

етап вузол кВ кВт кВар в.о. кВт % 

1 32 36,5 7762,5 3644,8 0,91 801,13 35,72 

2 39 36,5 3268,43 1593,91 0,9 697,82 44,01 

3 24 36,5 4360,36 2293,82 0,9 556,65 55,34 

4 29 і 33 0 / 36,5 6157,1 3452,49 - 335,77 73,06 

5 27 36,5 3341 1245,32 0,94 257,97 79,3 
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Втрати активної потужності по схемі зменшились з 1246,33 кВт до 

257,97 кВт, а ефективність склала 79,3 %. 

 

Рис. 4.17. Фрагмент реальної схеми розрахункової радіальної розподільної 

системи електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 

 
3. Модельні дослідження щодо впровадження ДГ, які при розташуванні 

у місцях з найбільшими згідно відгалужень вузлових ПТВ по активній 

потужності видають в СЕП тільки активну потужність. 

На основі результатів моделювання режиму максимального навантаження 

фрагменту реальної схеми проведені розрахунки вузлових ПТВ по активних 

потужностях, результати яких приведені в табл. 4.22. 

Вузлові ПТВ у наступних відгалуженнях схеми визначались з врахуванням 

обґрунтованих   величин   генерації   активних   потужностей,   розрахованих   у 

попередніх відгалуженнях. 

При  цьому максимуму iP



 відповідають вузол 32 відгалуження І, вузол 31  
відгалуження ІІ, вузол 33 відгалуження ІІІ, вузол 39 відгалуження ІV і вузол 28 

відгалуження V, що відповідає умовам для розташування в них ДГ. 

Використовуючи модифікований метод Ньютона [26, 28, 29, 31, 36], 

проведені   модельні   дослідження   щодо   визначення   обґрунтованих   величин  
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Таблиця 4.22 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

Номер 

відгалу-
ження 

Номер 

вузла 
схеми 

Напруга вузла системного живлення 

36,5 кВ 

Величини похідних 

Етап І Етап ІІ Етап ІІІ Етап ІV Етап V 

∂π/∂Pi ∂π/∂Pi ∂π/∂Pi ∂π/∂Pi ∂π/∂Pi 

І 

21 -0,00712 0,00804 0,00022 0,18462 -0,02491 

26 0,00174 -0,00004 0,00109 0,00185 0,00261 

32 0,02183 0,00577 0,00421 -0,26792 0,04793 

35 -0,00938 0,00536 -0,00157 0,08020 -0,01150 

34 -0,00900 -0,00129 -0,00334 -0,05043 0,00969 

36 -0,00346 0,00066 -0,00411 -0,11207 0,02218 

V 

22 -0,00984 0,01220 -0,00690 -0,01221 -0,00064 

27 -0,00718 -0,00190 -0,01087 -0,07569 0,00201 

28 -0,03619 0,01695 -0,02102 0,23300 0,01416 

ІІІ 

23 -0,01322 -0,01074 -0,00801 -0,05776 -0,02573 

29 -0,02100 0,02319 0,00277 0,76492 -0,11581 

37 0,00713 0,00465 0,01166 0,11796 0,00334 

33 0,00749 0,04415 0,02495 0,60723 -0,05141 

ІV 

30 -0,02003 0,00052 -0,04263 -0,14150 0,00548 

38 -0,04329 0,03099 -0,04418 -0,02395 0,07982 

39 -0,16425 0,03974 -0,00015 0,66549 -0,07491 

ІІ 

25 0,06285 -0,10464 0,03335 -0,17344 0,07059 

24 0,01764 -0,00322 -0,01293 -0,19381 0,00939 

31 -0,04135 0,05956 -0,06484 0,50010 -0,05026 

 
генерації активних потужностей у вузлах 32, 31, 33, 39 і 28 фрагменту реальної 

схеми електропостачання в порядку зменшення в них вузлових ПТВ, але 

найбільших у відповідному відгалуженні схеми. Для визначення обґрунтованих 

величин генерації активних потужностей використано принцип рівності кутів 

вузлових напруг рівних нулю у місцях розташування джерел, включаючи місце 

системного живлення. 

При цьому величина генерації активної потужності у вузлі 32 склала 

5428,4 кВт, а втрати активної потужності в СЕП зменшились з 1246,33 кВт до 

914,47 кВт (26,63 %). Для додаткових розташувань ДГ у вузлах 31, 33, 39 і 28 

величини генерації активної потужності склали 2469,02 кВт, 2367,55 кВт, 

1930,81 кВт і 2046,13 кВт із зменшенням втрат активної потужності відповідно 

до 825,19 кВт (33,79 %), 675,37 кВт (45,81 %), 605 кВт (51,46 %) та до 
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542,17 кВт (56,5 %). Загальна величина економії в абсолютних величинах 

становить 1246,33 кВт – 542,17 кВт = 704,16 кВт [8, 20]. 

Основні результати приведених вище модельних досліджень щодо 

визначення економічно доцільних місць розташування, обґрунтованих величин 

активних потужностей ДГ та зниження втрат активної потужності згідно 

вибраного для розрахунків фрагменту реальної схеми електропостачання 

приведені в табл. 4.23 [8, 20] з відображенням на схемі рис. 4.18. 

Таблиця 4.23 

Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 
розташування 

Генерація 
активної 

потужності 

Зниження втрат ΔΡΣ 
по схемі 

етап вузол кВт кВт % 

1 32 5428,4 914,47 26,63 

2 31 2469,02 825,19 33,79 

3 33 2367,55 675,37 45,81 

4 39 1930,81 605 51,46 

5 28 2046,13 542,17 56,5 
 
Втрати активної потужності по схемі зменшились з 1246,33 кВт до 

542,17 кВт, а ефективність склала 56,5 %. 

 
Рис. 4.18. Фрагмент реальної схеми розрахункової радіальної розподільної 

системи електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 
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4.4 Взаємозв’язок основних характеристик елементів територіально 

розподіленого навантаження, які впливають на ефективність систем 

електропостачання споживачів, при впровадженні джерел генерації 

електричної енергії. 

 

Проведені вище модельні дослідження показали, що основними 

характеристиками, які впливають на ефективність систем електропостачання 

споживачів при впровадженні ДГ є: 

– максимальні значення вузлових ПТВ у відповідних відгалуженнях 

радіальної розподільної СЕП, як частини територіально розподіленого 

навантаження, згідно яких поетапно вибираються місця (вузли схеми) 

розташування ДГ; 

– визначені величини потужностей впроваджуваних типів ДГ згідно 

вибраних місць їх розташування; 

– величини поетапного зниження сумарних втрат активної потужності в 

елементах СЕП; 

– кінцеві значення вузлових ПТВ у місцях розташування ДГ. 

Вказані характеристики приведені в табл. 4.24 – 4.26, сформованих на 

основі результатів проведених в підрозділах 4.1 (2) – 4.3 (2) модельних 

досліджень   в   яких   згідно   співпадіння   або   неспівпадіння    максимальних  

Таблиця 4.24 

Основні характеристики, що впливають на підвищення ефективності 

електропостачання територіально розподіленого навантаження  

(фрагмент схеми електропостачання напругою 10 кВ рис. 4.1, 

втрати в системі електропостачання ∆Р = 69,06 кВт) 

Номер 
відгалу-
ження 

Етап 
дослід-
жень 

Номер 
вузла 
схеми 

Поетапні ПТВ 
Визначені потуж-

ності ДГ 

Поетапні 

сумарні 
втрати 

∆РΣ, кВт 

Кінцеві вузлові 

ПТВ 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi Pг, кВт Qг, кВар ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 

І 1 10 0,00657 0,00005 1604,34 687,73 24,83 0,05666 -0,10363 

ІІ 2 16 0,00722 0,01088 752,18 353,47 12,52 0,06502 0,03308 

ІІІ 3 
6 

5 

0,00121 

- 

- 

0,08274 

467,52 

- 

- 

189,53 
6,29 

0,00091 

- 

- 

0,03447 
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Таблиця 4.25 

Основні характеристики, що впливають на підвищення ефективності 

електропостачання територіально розподіленого навантаження 

(реальна схема електропостачання напругою 10 кВ рис. 4.8, 

втрати в системі електропостачання ∆Р = 389,09 кВт) 

Номер 

відгалу-
ження 

Етап 

дослід-
жень 

Номер 

вузла 
схеми 

Поетапні ПТВ 
Визначені потуж-

ності ДГ 
Поетапні 
сумарні 
втрати 

∆РΣ, кВт 

Кінцеві 
вузлові ПТВ 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi Pг, кВт Qг, кВар ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 

І 1 448 0,09273 0,18715 1931,85 880 223,87 0,01316 0,08303 

ІІ 2 235 0,03568 0,02721 387,76 169,96 220,99 0,14552 1,67472 

ІІІ 3 
240 
543 

0,01962 
- 

- 
0,01237 

1143,07 
- 

- 
728,2 

173,37 
0,02807 

- 

- 

0,03346 

ІV 4 
432 
514 

0,00604 
- 

- 
0,01395 

1017,1 
- 

- 
772,78 

161,11 
-0,04557 

- 

- 

0,09984 

V 5 
89 

541 
0,01034 

- 
- 

0,10207 
1270,84 

- 
- 

1793,08 
99,37 

0,00118 

- 

- 

0,05280 

 
Таблиця 4.26 

Основні характеристики, що впливають на підвищення ефективності 

електропостачання територіально розподіленого навантаження 

(фрагмент реальної схеми електропостачання напругою 35 кВ рис. 4.15, 

втрати в системі електропостачання ∆Р = 1246,33 кВт) 

Номер 

відгалу-
ження 

Етап 

дослід-
жень 

Номер 

вузла 
схеми 

Поетапні ПТВ 
Визначені потуж-

ності ДГ 
Поетапні 
сумарні 
втрати 

∆РΣ, кВт 

Кінцеві 
вузлові ПТВ 

∂π/∂Pi ∂π/∂Qi Pг, кВт Qг, кВар ∂π/∂Pi ∂π/∂Qi 

І 1 32 0,02183 0,10071 7762,5 3644,8 801,13 -0,00519 0,00025 

ІІ 2 39 0,04960 0,02543 3268,43 1593,91 697,82 0,05274 0,13446 

ІІІ 3 24 0,04160 -0,24492 4360,36 2293,82 556,65 -0,00425 0,03914 

ІV 4 
29 
33 

0,04071 
- 

- 
0,13593 

6157,1 
- 

- 
3452,49 

335,77 
 0,00557 

- 

- 

0,05560 

V 5 27 0,05365 -0,03782 3341 1245,32 257,97 -0,00948 -1,37781 

 
вузлових ПТВ по активній і реактивній потужностях передбачено 

впровадження різних типів ДГ (з видачею в СЕП одночасно активної і 

реактивної потужностей, з видачею в СЕП тільки активної потужності, 

з видачею в СЕП тільки реактивної потужності). 

Ефективність впровадження ДГ в радіальних розподільних СЕП 

територіально розподіленого навантаження досягається взаємозв’язком 
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основних характеристик, приведених в табл. 4.24 – 4.26, згідно наступного 

алгоритму: 

1) для режиму максимального або перспективного навантаження 

СЕП визначаються вузлові ПТВ максимальне значення яких вказує на місце 

(номер вузла або вузлів відповідного відгалуження) впровадження того чи 

іншого типу ДГ; 

2) визначаються величини активної і (або) реактивної потужностей для 

впроваджуваного ДГ згідно з його типом; 

3) розраховуються сумарні втрати активної потужності в СЕП з 

врахуванням потужностей впроваджених ДГ; 

4) при необхідності впровадження ДГ в інших відгалуженнях СЕП – 

перехід на пункт 1); 

5) визначаються кінцеві значення вузлових ПТВ по активній і реактивній 

потужностях. 

Оцінка ефективності впроваджуваних в СЕП територіально розподіленого 

навантаження ДГ визначається по величині кінцевих втрат активної потужності 

в системі. Для підтвердження вказаної оцінки ефективності проведені додаткові 

модельні дослідження з використанням взаємозв’язків між визначеними 

величинами потужностей впроваджених ДГ, величиною кінцевих втрат 

активної потужності в СЕП та величиною сумарних ПТВ в елементах СЕП. 

Слід відмітити, що згідно фізичних процесів, які проходять в СЕП, сумарна 

величина ПТВ в її елементах і сумарні втрати активної потужності 

взаємозв’язані між собою прямою залежністю – збільшенню сумарних ПТВ в 

елементах СЕП відповідає збільшення сумарних втрат, а зменшенню сумарних 

ПТВ в елементах СЕП відповідає зменшення сумарних втрат. Суть досліджень 

заключається у визначенні впливу зміни величини потужностей впроваджених 

ДГ на величину сумарних втрат активної потужності в СЕП, а відповідно і на 

сумарну величину ПТВ в її елементах. 

Наведемо приклади досліджень з використанням основних характеристик 

вузлів 448 (з ДГ, що видає в СЕП як активну, так і реактивну потужності), 240 
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(з ДГ, що видає в СЕП тільки активну потужність) та 514 (з ДГ, що видає в СЕП 

тільки реактивну потужність) згідно табл. 4.25, виконуючи три кроки 

збільшення та зменшення активної і реактивної генерації у вказаних вузлах. 

Вузол 448 

(визначені активна генерація 1931,85 кВт, реактивна 880 кВар) 

1. Збільшення у вузлі активної генерації (Рг 448) до величини 2031,85 кВт 

(+100 кВт), а реактивної генерації (Qг 448) до величини 925,4 кВар, або 

зменшення відповідно активної Рг 448 до 1831,85 кВт (–100 кВт),  а реактивної 

Qг 448 до 834,5 кВар призводять до збільшення сумарних втрат активної 

потужності ∆РΣ в СЕП до 

∆РΣ, кВт 

99,37 > 99,36 < 100,11 

2. При збільшенні Рг 448 до величини 2131,85 кВт (+200 кВт), а Qг 448 до 

970,84 кВар, або зменшенні Рг 448 до величини 1731,85 кВт (–200 кВт), а Qг 448 до 

789,05 кВар втрати ∆РΣ в СЕП збільшуються відповідно до 

∆РΣ, кВт 

99,98 > 99,36 < 101,58 

3. А при збільшенні Рг 448 до величини 2231,85 кВт (+300 кВт) і Qг 448 до 

1016,86 кВар, а зменшення Рг 448 до величини 1631,85 кВт (–300 кВт) і Qг  4 4 8  до 

743,49 кВар втрати ∆РΣ в СЕП також збільшуються 

∆РΣ, кВт 

101,32 > 99,36 < 103,8 

При цьому значення величин реактивної потужності щодо їх збільшення і 

зменшення визначались за величинами збільшених чи зменшених значень 

активної потужності відносно визначеної (1931,85 кВт) та коефіцієнта 

потужності ДГ 448 cosφ = 0,91. 

Вузол 240 

(визначена активна генерація 1143,07 кВт) 

1. При збільшенні активної генерації Рг 240 до величини 1243,07 кВт 

(+100 кВт)  та її зменшення до величини 1043,07 кВт (–100 кВт)  сумарні втрати 
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активної потужності ∆РΣ збільшились до 

∆РΣ, кВт 

99,37 > 99,36 < 100,61 

2. Збільшення Рг 240 до величини 1343,07 кВт (+200 кВт) та зменшення до 

943,07 кВт (–200 кВт) збільшує сумарні втрати ∆РΣ до величин 

∆РΣ, кВт 

100,97 > 99,36 < 104,19 

3. А при збільшенні Рг 240 до величини 1443,07 кВт (+300 кВт) та зменшенні 

її до 843,07 кВт (–300 кВт) сумарні втрати ∆РΣ збільшуються відповідно 

∆РΣ, кВт 

104,59 > 99,36 < 109,69 

Вузол 514 

(визначена реактивна генерація 772,78 кВар) 

1. При збільшенні реактивної генерації Qг 514 до величини 872,78 кВар 

(+100 кВар) і зменшення до 672,78 кВар (–100 кВар) сумарні втрати активної 

потужності в СЕП ∆РΣ відповідають наступному 

∆РΣ, кВт 

100,07 > 99,36 ≈ 98,9 

2. Збільшенню Qг 514 до величини 972,78 кВар (+200 кВар) і зменшенню до 

величини 572,78 кВар (–200 кВар) відповідають втрати активної потужності ∆РΣ 

∆РΣ, кВт 

101 > 99,36 ≈ 98,7 

3. Наступне збільшення Qг 514 до величини 1072,78 кВар (+300 кВар) та 

зменшення до величини 472,78 кВар (–300 кВар) дає наступні значення втрат ∆РΣ 

∆РΣ, кВт 

102,18 > 99,36 ≈ 98,7 

Модельні дослідження проводились з дотриманням принципу рівності 

кутів і (або) модулів напруги у місцях розташування відповідних типів ДГ та у 

місці системного живлення. 
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Згідно результатів досліджень збільшення або зменшення визначених 

потужностей різних типів ДГ призводить, як правило, до збільшення втрат в 

СЕП територіально розподіленого навантаження. Винятком (але не обов’язково 

для інших аналогічних вузлів) є вузол 514 з видачею в СЕП тільки реактивної 

потужності, в якому при зменшенні генерації реактивної потужності сумарні 

втрати активної потужності не збільшуються, а залишаються практично на 

одному рівні з втратами при визначених потужностях ДГ. Це пояснюється 

збереженням балансу реактивної потужності в СЕП територіально 

розподіленого навантаження за рахунок стабілізації рівнів напруги у всіх 

вузлах з ДГ, які видають в СЕП реактивну потужність, включаючи і вузол 

системного живлення. 

Незначні відхилення сумарних втрат активної потужності в СЕП при 

зниженні генерації реактивної потужності у вузлі 514 від втрат згідно 

визначених потужностей ДГ знаходяться в границях заданої точності 

розрахунків. 

Аналогічна ситуація може появлятись і при використанні ДГ з видачею в 

СЕП тільки активної потужності, але при збільшенні активної генерації, що 

пояснюється збереженням балансу активної потужності в системі за рахунок 

видачі її надлишку у зовнішню систему живлення територіально розподіленого 

навантаження через вузол системного живлення. 

Результати модельних досліджень по всіх інших вузлах схеми в яких 

впровадженні ДГ ідентичні. 

Аналіз результатів вказаних досліджень показує, що вибрані місця 

розташування ДГ за найбільшими ПТВ відповідних відгалужень СЕП, 

визначені потужності впроваджених ДГ згідно їх типів та величина зниження 

сумарних втрат активної потужності в СЕП територіально розподіленого 

навантаження є математично урівноваженими відносно мінімальних значень 

сумарних втрат, а відповідно і мінімальних значень сумарних ПТВ в елементах 

СЕП, що підтверджує оцінку ефективності впровадження ДГ по величині 

кінцевих втрат активної потужності в СЕП. 
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4.5 Ілюстрація імовірності використання запропонованого підходу 

визначення економічно доцільних місць розташування та обґрунтованих 

величин потужностей джерел генерації електричної енергії щодо 

впровадження їх в замкнутих схемах електропостачання. 

 

Для проведення відповідних модельних досліджень в якості замкнутої 

схеми електропостачання була вибрана ІЕЕЕ тестова схема об’ємом 30 вузлів і 

41 ділянка (рис. 2.4 розділу 2) результати моделювання режиму максимальних 

навантажень якої приведені в табл. Б.2 додатку Б. Через наявність у вибраній 

схемі значної кількості джерел реактивної потужності модельні дослідження 

проведені з впровадженням ДГ, що видають в СЕП тільки активну потужність.  

Впровадження ДГ проводилось поетапно у місцях найбільших значень ПТВ з 

врахуванням потужності ДГ впровадженого на попередньому етапі. Результати 

поетапного визначення вузлових ПТВ згідно максимальних значень яких 

впроваджувались ДГ приведені в табл. 4.27. 

З використанням модифікованого методу Ньютона [26, 28, 29, 31, 36], 

проведено визначення обґрунтованих величин видачі в СЕП активних 

потужностей впроваджених ДГ відповідно у вузлах 27 (етап І), 25 (етап ІІ) і 19 

(етап ІІІ) з врахуванням принципу рівності кутів вузлових напруг усіх 

генеруючих джерел, включаючи вузол системного живлення (в даному випадку 

вузол номер 1 рис. 2.4 розділу 2). 

При цьому величина генерації активної потужності у вузлі 27 склала 

77321,21 кВт, а втрати активної потужності в СЕП зменшились з 17565,11 кВт 

до 12235,74 кВт (30,34 %). Для додаткових розташувань ДГ у вузлах 25 і 19 

величини генерації активної потужності склали 17114,94 кВт і 58323,77 кВт із 

зменшенням втрат активної потужності відповідно до 11859,7 кВт (32,48 %) та 

до 9125,27 кВт (48,05 %). Загальна величина економії в абсолютних одиницях 

становить 17565,11 кВт – 9125,27 кВт = 8439,84 кВт. 
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Таблиця 4.27 

Результати розрахунків вузлових питомих транспортних витрат 

(ІЕЕЕ тестова схема об’ємом 30 вузлів) 

Номер 
вузла 
схеми 

Напруга вузла системного живлення 

139,92 кВ 

Величини похідних 

Етап І Етап ІІ Етап ІІІ 

∂π/∂Pi ∂π/∂Pi ∂π/∂Pi 

9 0,02326 0,00274 -0,04927 
10 -0,02422 -0,00519 -0,01800 

11 0,02538 0,00751 -0,01597 
12 0,02724 0,01065 -0,03724 
13 0,02070 0,03380 0,00146 
14 0,00901 0,00518 -0,00668 

15 0,00642 0,01548 -0,01012 
16 -0,00048 -0,00019 0,00103 
17 0,02307 0,01062 0,02658 
18 0,03687 -0,01328 -0,02209 
19 -0,01024 -0,03529 0,03588 
20 0,01650 -0,02598 0,01268 
21 0,03859 -0,00189 -0,05077 
22 0,05312 0,03236 0,03016 
23 -0,03764 -0,02572 0,01144 
24 -0,00143 0,00492 -0,00218 
25 0,00618 0,06465 0,06920 
26 0,05981 -0,01767 0,02854 
27 0,11847 0,04090 0,02207 
29 0,04633 -0,04288 0,01915 
30 -0,06209 -0,10647 -0,02003 

 
Для наглядності основні результати приведених вище модельних досліджень 

щодо визначення економічно доцільних місць розташування,  обґрунтованих 

величин активних потужностей ДГ та зниження втрат активної потужності згідно 

вибраної для розрахунків ІЕЕЕ тестової замкненої схеми електропостачання на 

30 вузлів приведені в табл. 4.28 з відображенням на схемі рис. 4.19. 

Таблиця 4.28 

Основні результати модельних досліджень 

Порядок 
впровадження 

ДГ 

Місця 
розташування 

Генерація 
активної 

потужності 

Зниження втрат ΔΡΣ 
по схемі 

етап вузол кВт кВт % 

1 27 77321,21 12235,74 30,34 

2 25 17114,94 11859,7 32,48 

3 19 58323,77 9125,27 48,05 
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Втрати активної потужності по схемі зменшились з 17565,11 кВт до 

9125,27 кВт, а ефективність склала 48,05 %. 

 
Рис. 4.19. ІЕЕЕ тестова схема на 30 вузлів розрахункової замкненої системи 

електропостачання з нанесенням результатів досліджень. 

 
Проте, для підтвердження можливості ефективного використання 

запропонованого для радіальних розподільних СЕП підходу по визначенню 

економічно доцільних місць розташування ДГ та обґрунтованих величин їх 

потужностей і при впровадженні ДГ в замкнутих СЕП необхідні детальні 

модельні дослідження на основі відповідних систем різних об’ємів та 

конфігурації. 

 

4.6 Технічно-програмне забезпечення для проведення модельних 

досліджень. 

 

Для проведення модельних досліджень щодо підтвердження ефективності 

використання запропонованого підходу визначення економічно доцільних 

місць розташування та обґрунтованих величин потужностей ДГ при 
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впровадженні їх в радіальних розподільних СЕП розроблений комплекс 

технічно-програмного забезпечення який складають: 

– персональний комп’ютер; 

– програма моделювання усталених режимів електропостачання; 

– програма моделювання величин вузлових ПТВ у відповідних режимах 

електропостачання; 

– база даних моделей елементів СЕП. 

Програма моделювання усталених режимів електропостачання реалізує 

модифікований метод Ньютона з вибором складу відомих та пошукових 

вузлових характеристик, що надає можливість в моделюванні різних типів ДГ 

(з одночасною видачею в СЕП активної і реактивної потужностей, з видачею в 

СЕП тільки активної потужності та з видачею в СЕП тільки реактивної 

потужності) при впровадженні їх в радіальних розподільних СЕП. Програмну 

реалізацію виконано згідно алгоритму приведеного на рис. 2.1 розділу 2. 

В програмі моделювання величин вузлових ПТВ використано градієнтний 

метод, що їх реалізує. Основою для моделювання величин вузлових ПТВ є 

результати розрахунку та значення елементів матриці частинних похідних на 

кінцевій (останній) ітерації відповідно заданого режиму електропостачання. 

Програмну реалізацію визначення величин вузлових ПТВ виконано згідно 

алгоритму приведеного на рис. 3.1 розділу 3. 

База даних містить наперед внесені математичні моделі окремих елементів 

СЕП (моделі вузлів, ЛЕП, трансформаторів) та допоміжну інформацію, на 

основі яких вищевказані програми формують необхідні розрахункові схеми з 

наступним відповідним моделюванням. 

Розроблена структура бази даних може бути використана різними 

фахівцями, що застосовують необхідні саме їм алгоритми розрахунку [21]. 

Для управління базою даних використовується СУБД MS Access. Як 

відомо, ця СУБД файл-серверного типу, що обмежує її використання у багато 

користувальницькому середовищі. Але, при необхідності, база даних може бути 

реалізована і у середовищі клієнт-серверної СУБД, такої як MS SQL Server. 
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Така незалежність від СУБД досягається дотриманням правил реляційності 

моделі бази даних та використанням мови SQL для маніпуляції даними. 

На рис. 4.20 представлена структура (схема) розробленої бази даних. 

 

Рис. 4.20. Структура бази даних. 
 

Як видно зі схеми, таблиці бази даних мають прив’язку до певної схеми 

(поле KodShema). Окрім того, у базі даних зберігаються характеристики СЕП з 

прив’язкою до вузлів (таблиця NODE) та до ділянок (таблиця REGION). Це 

дозволяє заносити дані для різних СЕП і обчислювати необхідні параметри. 

На рис. 4.21 зображено головне вікно управління комплексом. Меню 

«Схеми» призначено для формування, корегування (видалення) та перегляду 

моделей елементів електричних схем. Меню «Моделювання режимів з 

впровадженням ДГ» та «Моделювання ПТВ» дозволяють провести відповідні 

розрахунки з отриманням графічного зображення ітераційного процесу. Меню 

«Друк результатів» дозволяє у табличному вигляді переглянути результати 

розрахунків та вивести їх на друк. Результати розрахунків зберігаються у 

текстових файлах, що знаходяться у папках, назви яких відповідають даті 

виконання розрахунку. Назви самих файлів відповідають типам розрахунків 

режимів електропостачання. 
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Рис. 4.21. Головне вікно програмно-розрахункового комплексу. 
 

Налагодження програмних компонентів програмного забезпечення 

виконувалось на реальних схемах електропостачання з досягненням 

ідентичності результатів, отриманих при використанні промислових програм 

відповідного профілю [12, 17, 37]. 

База даних моделей елементів СЕП включає дві таблиці – таблиця «Вузли» 

(математичні моделі вузлів) та таблиця «Ділянки» (математичні моделі ЛЕП  і 

трансформаторів). 

Структурно наведені таблиці мають форму прямокутних матриць, 

елементи рядків яких включають відповідно складові математичних моделей 

вузлів схеми (модуль напруги, активне і реактивне споживання, активну і 

реактивну генерацію) та її ділянок (активні і реактивні опори, активні і 

реактивні провідності та коефіцієнти трансформації трансформаторних ділянок). 

Кожен рядок таблиці «Вузли» (табл. 4.29), крім складових математичних 

моделей вузлів, включає ряд допоміжних елементів: номер вузла (обов’язковий 

атрибут); ознаку вузла (ОВ) – моделювання з фіксованою потужністю, 

балансуючого вузла, вузла з фіксацією модуля напруги чи моделювання вузла з 
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відповідним типом ДГ (обов’язковий атрибут); номінальну напругу вузла 

(обов’язковий атрибут); модуль фіксованої напруги та нижню і верхню границі 

обмеження реактивної потужності (тільки для вузлів з регульованою 

реактивною потужністю); активну та реактивну провідності вузлів (тільки для 

вузлів з наявними шунтовими реакторами). 

Для основного балансуючого вузла достатньо задати: ознаку балансуючого 

вузла (ОВ=1) та модуль напруги вузла (UМD). 

Таблиця 4.29 

Структура таблиці «Вузли» 

NB OB UNOM PN QN PG QG UMD QH QB GU BU 

… … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … 

 
де  NB – номер вузла для ідентифікації його в схемі (ціле число до 4-х 

значущих цифр); 

OB: 0 – вузол навантаження (ВН), 1 – балансуючий вузол (БВ); 2 – вузол з 

заданим (фіксованим) модулем напруги або моделювання ДГ з видачею в СЕП 

тільки реактивної потужності (ФМ) – ДГ (Q), 3 – моделювання ДГ з видачею  в   

СЕП одночасно активної і реактивної потужностей – ДГ (P, Q), 4 – моделювання 

ДГ з видачею в СЕП тільки активної потужності – ДГ (P). 

UNOM – номінальна напруга вузла, яка є першим наближенням початку 

ітераційного процесу (реальне число з двома знаками після коми), кВ; 

PN – активне споживання вузла (реальне число з двома знаками після 

коми), МВт; 

QN – реактивне споживання вузла (реальне число з двома знаками після 

коми), Мвар; 

PG – активна генерація вузла (реальне число з двома знаками після 

коми), МВт; 

QG – реактивна генерація вузла (реальне число з двома знаками після 

коми), Мвар; 

UMD – заданий модуль напруги балансуючих вузлів та вузлів з ФМ 

(реальне число з двома знаками після коми), кВ; 
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QH – нижня границя генерації реактивної потужності (реальне число з 

двома знаками після коми), Мвар; 

QB – верхня границя генерації реактивної потужності (реальне число з 

двома знаками після коми), Мвар; 

GU – активна провідність вузлового шунтового реактора (реальне число з 

чотирма знаками після коми), мкСм; 

BU – реактивна провідність вузлового шунтового реактора (реальне число 

з чотирма знаками після коми), мкСм. 

Кожен рядок таблиці «Ділянки» (табл. 4.30), крім складових математичних 

моделей ділянок, включає також ряд допоміжних елементів: номери початку та 

кінця ділянок (обов’язкові атрибути); ознаку паралельності (тільки для 

паралельних ділянок); ознаку фізичного стану ділянки (включена, відключена). 

Таблиця 4.30 

Структура таблиці «Ділянки» 

NN NK OP BD RD XD BL KT 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

 
де   NN, NK – відповідно номери початку та кінця ділянки (цілі числа до 

чотирьох значущих цифр). Для трансформаторів і автотрансформаторів номер 

початку NN повинен  збігатися з номером  вузла,  до  напруги якого приведений 

опір обмотки; 

OP – ознака паралельності ділянки (цілі числа від 0 до 9); 

BD – ознака фізичного стану ділянки: 0 – включена; 1 – відключена; 

RD – активний опір ділянки – опір лінії або опір трансформатора 

(автотрансформатора). Реальне число з двома знаками після коми, Ом; 

XD – реактивний опір ділянки – опір лінії або опір трансформатора 

(автотрансформатора). Реальне число з двома знаками після коми, Ом; 

BL – реактивна провідність ділянки: ємнісна провідність ліній зі знаком 

«+» або індуктивна провідність трансформатора зі знаком «–» (реальне число з 

двома знаками після коми), мкСм; 
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KT – коефіцієнт трансформації трансформаторної ділянки (реальне число з 

чотирма знаками після коми), в.о. 

В табл. 4.31 наведена відповідність відомих та пошукових параметрів 

вузла згідно його ознаки. 

Таблиця 4.31 

Відповідність відомих та пошукових параметрів вузла згідно його ознаки 

Ознака вузла 0 – ВН 1 – БВ 2 – ФМ, ДГ (Q) 3 – ДГ (P,Q) 4 – ДГ (P) 

Параметри вузла P = 0, Q = 0 
U = 1, Ɵ = 1 

U = 0, Ɵ = 0 
P = 1, Q = 1 

P = 0, U = 0 
Q = 1, Ɵ = 1 

U = 0, Ɵ = 0 
P = 1, Q = 1 

Q = 0, Ɵ = 0 
P = 1, U = 1 

 
де    0 – відомі параметри (величини) вузла; 

1 – пошукові параметри (величини) вузла. 

На даний час розроблене технічно-програмне забезпечення 

використовується студентами Навчально – наукового інституту енергетики, 

автоматики і енергозбереження спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» при виконанні бакалаврських та 

магістерських робіт. 

 

4.7 Висновки до розділу 4. 

 

1. Проведені модельні дослідження щодо підтвердження ефективності 

визначення економічно доцільних місць розташування ДГ електричної енергії 

за максимальними значеннями вузлових ПТВ та обґрунтованих величин 

потужностей впроваджуваних в економічно доцільних місцях ДГ електричної 

енергії отриманих згідно математичної моделі режиму електропостачання з 

вибором складу відомих та пошукових вузлових характеристик (моделювання 

різних типів джерел). 

2. Модельні дослідження виконувалися з використанням базового варіанту 

та фрагментів реальних схем радіальних розподільних СЕП з врахуванням 

принципу рівності для всіх впроваджуваних джерел (включаючи вузол 

системного живлення) кутів вузлових напруг і (або) модулів вузлових напруг як 
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критерію мінімізації втрат активної потужності та стабілізації рівнів 

напруги в СЕП. 

3. Ефективність (економічна доцільність) визначених за максимальними 

значеннями вузлових ПТВ місць розташування ДГ електричної енергії згідно 

відповідного відгалуження в радіальних розподільних СЕП підтверджується 

зміною місць розташування джерел відносно визначених згідно співвідношень 

– з однієї сторони збільшення втрат активної потужності в СЕП відповідає 

меншій потужності джерела, а з іншої – зменшення втрат відповідає більшій 

потужності джерела. 

4. Ефективність (обґрунтованість) визначених величин потужностей ДГ 

електричної енергії впроваджуваних в економічно доцільних місцях 

відгалужень СЕП підтверджується згідно алгоритму щодо мінімізації 

співвідношення між потужностями джерел та величиною втрат активної 

потужності, якій відповідають мінімальні значення сумарних ПТВ в 

елементах СЕП. 

5. Згідно модельних досліджень найбільш ефективним є впровадження ДГ 

електричної енергії, коли вони розташовуються у місцях співпадіння 

найбільших значень вузлових ПТВ по активній і реактивній потужностях і 

видають в СЕП як активну, так і реактивну потужності, при дотриманні умов 

принципу рівності. 

6. Вибрані місця розташування ДГ електричної енергії за максимальними 

значеннями вузлових ПТВ, визначені величини активних і реактивних 

потужностей у місцях розташування ДГ електричної енергії згідно їх типів та 

зниження сумарних втрат активної потужності в СЕП територіально 

розподіленого навантаження є математично урівноваженими відносно 

мінімального значення сумарних ПТВ в елементах СЕП. При цьому сумарні 

втрати активної потужності та сумарна величина ПТВ знаходяться в прямій 

залежності між собою – збільшення або зменшення однієї з цих величин 

відповідає збільшенню або зменшенню іншої. 
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7. Надана ілюстрація імовірності використання запропонованого підходу 

визначення економічно доцільних місць розташування та обґрунтованих 

величин потужності ДГ електричної енергії щодо впровадження їх в замкнутих 

схемах електропостачання. 

8. Проведення модельних досліджень виконувалося з використанням 

розробленого спеціалізованого комплексу технічно-програмного забезпечення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, що полягає у 

розробленні методів визначення економічно доцільних місць розташування та 

обґрунтованих величин потужностей ДГ електричної енергії для підвищення 

ефективності функціонування системного живлення територіально 

розподіленого навантаження. 

1. Проведений аналіз щодо підходів та методів моделювання (розрахунку) 

усталених режимів електропостачання територіально розподіленого 

навантаження показав, що одним із проблемних питань є питання визначення 

місць економічного розташування та обґрунтованих величин активних і 

реактивних потужностей ДГ електричної енергії, а моделі їх вузлових 

характеристик не забезпечують моделювання різних типів ДГ щодо визначення 

відповідних величин їх потужностей. При цьому характеристики усталених 

режимів схем електропостачання є основою для визначення як економічно 

доцільних місць розташування, так і обґрунтованих величин потужностей 

впроваджуваних ДГ електричної енергії. 

2. Обґрунтовано використання математичної моделі модифікації методу 

Ньютона щодо розрахунку усталених режимів електропостачання 

територіально розподіленого навантаження з вибором складу відомих та 

пошукових вузлових характеристик, як основи з реалізації принципів пошуку 

економічно доцільних місць розташування ДГ електричної енергії та 

визначення обґрунтованих величин їх потужностей для умов максимального 

або максимального перспективного споживання електроенергії в напрямі 

модифікації з розширенням матриці частинних похідних похідними від 

небалансів активних і реактивних вузлових потужностей по значеннях величин 

цих потужностей та доповненням вектора поправок поправками до пошукових 

потужностей, що дало змогу розширити функціональні можливості 

моделювання усталених режимів електропостачання територіально 

розподіленого навантаження і визначення обґрунтованих величин потужностей 
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різних типів ДГ: джерела, які в місцях розташування видають в СЕП одночасно 

активну і реактивну потужності, тільки активну або тільки реактивну 

потужності. 

3. Удосконалено математичну модель СЕП територіально розподіленого 

навантаження з ДГ електричної енергії в напрямі врахування різнохарактерного 

їх типу для визначення витрат активної потужності на передачу (транспорт) 

одиниці активної або реактивної потужності до місця їх споживання, що дало 

змогу обґрунтувати економічно доцільні місця розташування ДГ в СЕП 

територіально розподіленого навантаження. Основою для формування 

транспонованої матриці в системі лінійних рівнянь, що реалізує вузлові ПТВ, є 

матриця частинних похідних, отримана на останній (кінцевій) ітерації 

моделювання (згідно модифікованого методу Ньютона) усталеного режиму 

відповідної СЕП. Аналіз виведеного математичного виразу щодо визначення 

сумарних втрат активної потужності в елементах СЕП показує, що рівність 

кутів і (або) модулів вузлових напруг у місцях розташування впроваджуваних 

ДГ та вузлі системного живлення (як принцип їх рівності) є критерієм 

мінімізації втрат активної потужності і стабілізації рівнів напруги в СЕП, в 

тому числі і в радіальних розподільних. 

4. Обґрунтовано використання методу ПТВ для визначення місць 

розташування і величин потужностей ДГ електричної енергії в СЕП 

територіально розподіленого навантаження, який за рахунок математичного 

урівноваження між вибраними місцями розташування ДГ за максимальними 

значеннями вузлових ПТВ, визначеними потужностями ДГ відповідно їх типів 

та величиною зниження втрат активної потужності в СЕП територіально 

розподіленого навантаження забезпечує мінімальне значення втрат в порівнянні 

з втратами у вихідному режимі, а відповідно і мінімальне значення сумарних 

ПТВ в елементах системи, що дало змогу підвищити ефективність 

електропостачання територіально розподіленого навантаження. 

5. Розроблено алгоритми згідно математичних моделей усталеного режиму 

з вибором складу відомих та пошукових вузлових характеристик і градієнтного 
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методу, що реалізує вузлові ПТВ та виконано їх програмну реалізацію у вигляді 

програмного забезпечення, які дали змогу проводити відповідні модельні 

дослідження. Крім цього приведено результати усталеного режиму ,  отримані 

згідно модифікованого методу Ньютона з використанням ІЕЕЕ тестових 

замкнених схем повністю відповідають тестовим результатам. 

6. Перевірено на достовірність та адекватність розроблені математичні 

моделі територіально розподіленого навантаження з ДГ електричної енергії на 

прикладі базової та реальної схем електропостачання споживачів, що дало 

змогу доказати (з урахуванням принципу рівності) ефективність використання 

запропонованих математичних моделей щодо пошуку місць розташування та 

визначення величин потужностей різних типів ДГ. 

7. Основні результати дисертації у вигляді програмного забезпечення на 

алгоритмічній мові С++ для визначення економічно доцільних місць 

розташування та обґрунтованих величин потужностей ДГ електричної енергії в 

залежності від їх типу впроваджено у Шепетівському РЕМ Акціонерного 

товариства «Хмельницькобленерго» (Шепетівський РЕМ АТ «Хмельницьк-

обленерго», м. Шепетівка). Використання цього програмного продукту дало 

можливість обґрунтувати місця розташування ДГ електричної енергії за 

критерієм максимуму значень вузлових ПТВ і мінімізації втрат активної 

потужності та стабілізації рівнів напруги в СЕП територіально розподіленого 

навантаження при рівності модулів та (або) кутів напруги у вузлах генеруючих 

об’єктів, включаючи вузол системного живлення. Використання результатів на 

фрагментах реальних схем електропостачання показали, що при впровадженні 

ДГ електричної енергії в СЕП напругою 10 та 35 кВ, найбільш доцільним є 

рівність напруги величиною близькою 10,5 і 36,5 кВ відповідно в місцях 

приєднання виробників електроенергії, включаючи місце системного живлення 

Шепетівського РЕМ АТ «Хмельницькобленерго». 
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ДОДАТОК А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
Монографія 

1. Козирський В. В., Петренко А. В., Скрипник А. М., Кожан Д.  П.  та ін. 

Структурно-параметричний синтез гібридних систем електроживлення 

та  їх  інтеграція до розподільних електричних мереж в сільських регіонах: 

монографія. Київ, 2017. 360 с. (Здобувачем запропоновано простий 

і достатньо ефективний підхід щодо визначення економічно доцільних місць 

розташування та обґрунтованих величин потужностей джерел генерації 

електричної енергії в радіальних розподільних системах електропостачання 

територіально розподіленого навантаження напругою 10 кВ, які живляться 

від системного живлення). 

 
Статті у наукових фахових виданнях України, 

у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних 

2. Скрипник А. М., Петренко А. В., Кожан Д. П. Врахування коефіцієнтів 

трансформації в елементах матриці провідностей при моделюванні режимів 

електричних мереж енергосистеми. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК. 

2014. Вип. 194. Ч. 3. С. 238–242. (Здобувачем запропоновано математичне 

вирішення включення коефіцієнтів трансформації трансформаторів в елементи 

матриці провідностей в процесі її формування для спрощення розрахунків 

ітераційного процесу при моделюванні режимів електропостачання). 

3. Скрипник А. М., Кожан Д. П. Моделювання оптимальних місць 

розташування та величини потужності джерел розподіленої генерації 

в розподільних електричних мережах напругою 10 кВ в умовах їх експлуатації.  

Енергетика і автоматика. 2016. № 4(30). С. 185–193. (Здобувачем розроблено 

методику пошуку оптимальних місць розташування та величини потужності 

джерел генерації електричної енергії в розподільних системах електро-

постачання напругою 10 кВ в умовах їх експлуатації). 
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4. Скрипник А. М., Кожан Д. П. Визначення економічно доцільних місць 

розташування та обґрунтованих величин потужності джерел розподіленої 

генерації в розподільних електричних мережах, які живляться від системного 

електропостачання. Вісник Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2017. Вип. 186. 

С. 114–118. (Здобувачем запропоновано простий і достатньо ефективний 

підхід щодо визначення економічно доцільних місць розташування 

та   обґрунтованих величин потужностей джерел генерації електричної 

енергії  на прикладі використання реальної схеми радіальної розподільної 

системи електропостачання територіально розподіленого навантаження, 

яка живиться від системного живлення). 

5. Скрипник А. М., Голуб Б. Л., Кожан Д. П. Моделювання усталених 

і   експлуатаційних   режимів   розподільних   електричних   мереж   напругою 

10–110 кВ. Механізація та електрифікація сільського господарства. 2018. 

№ 7.     С. 134–145. (Здобувачем проведено моделювання усталених 

та   експлуатаційних режимів радіальних розподільних систем електро-

постачання територіально розподіленого навантаження, визначено 

економічно доцільні місця розташування та обґрунтовані величини 

потужностей джерел генерації електричної енергії на прикладі використання 

базової схеми електропостачання). 

6. Кожан Д. П. Пропозиції щодо визначення місць розташування джерел 

розподіленої генерації та величин їх потужності в радіальних електричних 

мережах  напругою  35 кВ.  Техніка  та  енергетика.  2019.  Вип. 10.  № 2. 

С. 127–133. 

 
Стаття у науковому виданні іншої держави 

7. Skrypnyck A., Kozhan D. Using nodal specific transportation costs 

to determine economically beneficial distributed generation source locat ion areas 

in radial electrical power distribution systems. Przegląd Elekt rotechniczny. 2021. 

Vol. 97. No. 3. P. 101–105. (Здобувачем надано пропозицію щодо використання 
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величин вузлових питомих транспортних витрат для визначення економічно 

доцільних місць розташування джерел генерації електричної енергії 

з    орієнтацією на радіальні розподільні системи електропостачання 

територіально розподіленого навантаження, що живляться від системного 

живлення). 

 
Стаття в іншому науковому виданні 

8. Скрипник А. М., Голуб Б. Л., Кожан Д. П. Програмна реалізація 

моделювання усталених і експлуатаційних режимів розподільних електричних 

мереж напругою 10–110 кВ. Інформаційні технології в економіці і природо-

користуванні. 2017. № 2. С. 76–85. (Здобувачем розроблено комплекс 

програмного забезпечення, який, крім моделювання усталених 

та   експлуатаційних режимів електропостачання, включає визначення 

економічно доцільних місць розташування та величин потужностей джерел 

генерації електричної енергії в системах електропостачання територіально 

розподіленого навантаження напругою 10(6) і 35 кВ). 

 
Авторські свідоцтва 

9. Скрипник А. М., Кожан Д. П. Авторське свідоцтво № 63037. 

Врахування коефіцієнтів трансформації в елементах матриці провідностей при 

моделюванні режимів електричних мереж енергосистеми; № 63430; заявлено 

22.10.2015; зареєстровано 21.12.2015. (Здобувачем розроблено методику щодо 

включення коефіцієнтів трансформації трансформаторів в елементи матриці 

провідностей в процесі її формування для спрощення розрахунків ітераційного 

процесу при моделюванні режимів електропостачання енергосистем). 

10. Скрипник А. М., Кожан Д. П. Авторське свідоцтво № 67505. 

Модифікація методу Ньютона та її використання при розрахунках режимів 

розподільних електричних мереж напругою 110 кВ і нижче; № 68006; заявлено 

02.07.2016; зареєстровано 31.08.2016. (Здобувачем розроблено модифікацію 

методу Ньютона для моделювання експлуатаційних режимів замкнутих або 

частково замкнутих розподільних систем електропостачання територіально 
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розподіленого навантаження при наявності в них джерел генерації 

електричної енергії). 

11. Скрипник А. М., Кожан Д. П. Авторське свідоцтво № 75982. Пошук 

економічно доцільних місць розташування та величин потужності джерел 

розподіленої генерації в розподільних електричних мережах, які живляться від 

системного електропостачання; № 76751; заявлено 20.11.2017; зареєстровано 

16.01.2018. (Здобувачем розроблено підхід щодо визначення економічно 

доцільних місць розташування джерел генерації електричної енергії 

та  обґрунтованих величин їх потужностей в радіальних розподільних 

системах електропостачання територіально розподіленого навантаження, 

які живляться від системного живлення). 

 
Тези наукових доповідей 

12. Скрипник А. М., Кожан Д. П., Ковальова В. В. Модифікація методу 

Ньютона та її використання при розрахунках режимів розподільних 

електричних мереж (110 кВ і нижче). Актуальні проблеми наук про життя 

та  природокористування: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

молодих вчених, м. Київ, 28–31 жовтня 2015 року: тези доповіді. Київ, 2015. 

С. 248–250. (Здобувачем запропоновано модифікацію методу Ньютона для 

моделювання режимів радіальних розподільних систем електропостачання 

територіально розподіленого навантаження при впровадженні в них джерел 

генерації електричної енергії). 

13. Скрипник А. М., Кожан Д. П., Ковальова В. В. Моделювання режимів 

розподільних електричних мереж за наявністю в мережах 6–10 кВ джерел 

розподіленої генерації. Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі 

природокористування (теорія, практика, історія, освіта): Міжнародна науков о-

технічна конференція, м. Київ, 14–18 грудня 2015 року: тези доповіді. Київ, 

2015. С. 63–65. (Здобувачем запропоновано модифікацію методу Ньютона 

для моделювання експлуатаційних режимів розподільних систем електро-
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постачання територіально розподіленого навантаження напругою 10 кВ 

при наявності в них джерел генерації електричної енергії). 

14. Скрипник А. М., Кожан Д. П., Ковальова В. В. Врахування 

коефіцієнтів трансформації в елементах матриці провідностей при моделюванні 

режимів електричних мереж енергосистеми. Відновлювальна енергетика, 

новітні автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах АПК: 

ІІІ  Міжнародна  науково-практична  конференція  молодих  вчених,  м. Київ, 

17–18 грудня 2015 року: тези доповіді. Київ, 2015. С. 10–11. (Здобувачем 

запропоновано математичне вирішення включення коефіцієнтів 

трансформації трансформаторів в елементи матриці провідностей в процесі 

її формування для спрощення розрахунків ітераційного процесу 

при моделюванні режимів електропостачання енергосистем). 

15. Скрипник А. Н., Кожан Д. П., Ковалева В. В. Модификация метода 

Ньютона и ее использование при расчетах режимов распределительных 

электрических сетей напряжением до 110 кВ. Инновации в сельском хозяйстве: 

VІ Международная научно-техническая конференция молодых ученых 

и специалистов, г. Москва, Российская Федерация, 15–16 декабря 2015 года: 

тезисы доклада. Москва, 2015. Вып. 4(14). С. 14–20. (Здобувачем 

запропоновано     модифікацію методу Ньютона для моделювання 

експлуатаційних режимів розподільних систем електропостачання 

територіально розподіленого навантаження при наявності в них джерел 

генерації електричної енергії). 

16. Скрипник А. М., Кожан Д. П. Реалізація модифікованого методу 

Ньютона розрахунку експлуатаційних режимів розподільних електричних 

мереж для використання студентами в курсовому та дипломному проектуванні.  

Підсумки науково-дослідних робіт 2015 року: науково-практична конференція 

науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів, 

м. Київ, 20–21 квітня 2016 року: тези доповіді. Київ, 2016. С.  57. (Здобувачем 

реалізовано модифікацію методу Ньютона для розрахунку експлуатаційних 

режимів розподільних систем електропостачання територіально 
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розподіленого навантаження при впровадженні в них джерел генерації 

електричної енергії). 

17. Скрипник А. М., Кожан Д. П., Барабаш О. О., Ковальова В. В. 

Розробка    методики моделювання оптимального розташування ДРГ 

в розподільних електричних мережах напругою 10 кВ. Енергозабезпечення, 

електротехнології, електротехніка та інтелектуальні управляючі системи 

в АПК: 70-а науково-практична конференція студентів, м.  Київ, 20–21 квітня 

2016 року: тези доповіді. Київ, 2016. С. 58. (Здобувачем розроблено методику 

моделювання оптимального розташування джерел генерації електричної 

енергії та величини їх потужності в розподільних системах електро-

постачання територіально розподіленого навантаження напругою 10 кВ). 

18. Кожан Д. П. Пропозиції щодо методики оптимального розміщення 

джерел розподіленої генерації та його потужності в розподільній електричній 

мережі. Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природо-

користування (теорія, практика, історія, освіта): Міжнародна науково-технічна 

конференція, м. Київ, 14–18 листопада 2016 року: тези доповіді. Київ, 2016. 

С. 51–53. 

19. Скрипник А. М., Кожан Д. П. Моделювання оптимального місця 

розташування джерел розподіленої генерації в розподільних електричних 

мережах напругою 10 кВ в умовах їх експлуатації. Проблеми та перспективи 

розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК: ІV Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Київ, 21–22 листопада 2016 року: тези 

доповіді. Київ, 2016. С. 133–134. (Здобувачем запропоновано пропозиції щодо 

розроблення математичної моделі пошуку оптимальних місць розташування 

та величини потужності джерел генерації електричної енергії в розподільних 

системах електропостачання територіально розподіленого навантаження 

напругою 10 кВ, що перебувають в умовах експлуатації). 

20. Скрипник А. М., Кожан Д. П., Віхоть Б. М. Визначення оптимального 

місця розташування джерел розподіленої генерації в розподільних електричних 

мережах напругою 10 кВ. Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані 
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електротехнології в біотехнічних системах АПК: ІV Міжнародна науково-

практична конференція молодих вчених, м. Київ, 20–21 листопада 2016 року: 

тези доповіді. Київ, 2016. С. 20–21. (Здобувачем запропоновано пропозиції щодо 

розроблення методики пошуку оптимальних місць розташування джерел 

генерації   електричної енергії та величини їх активної і реактивної 

потужностей в розподільних системах електропостачання територіально 

розподіленого навантаження напругою 10 кВ, що знаходяться в експлуатації). 

21. Скрипник А. М., Голуб Б. Л., Кожан Д. П. Моделювання усталених 

і   експлуатаційних   режимів   розподільних   електричних   мереж   напругою 

10–110 кВ. Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві: 

ХХVI  Міжнародна науково-технічна конференція, смт Глеваха, 4–5 липня 

2018 року: тези доповіді. Глеваха, 2018. С. 76–78. (Здобувачем на основі 

розробленого комплексу програмного забезпечення проведено моделювання 

усталених та експлуатаційних режимів радіальних розподільних систем 

електропостачання територіально розподіленого навантаження, визначено 

економічно доцільні місця розташування та обґрунтовані величини 

потужностей джерел генерації електричної енергії на прикладі використання 

базової схеми електропостачання). 

22. Кожан Д. П. Пропозиції щодо визначення місць розташування джерел 

розподіленої генерації та величин їх потужності в радіальних електричних 

мережах напругою 35 кВ. Проблеми та перспективи розвитку енергетики, 

електротехнологій та автоматики в АПК: V Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 19 грудня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. С. 57–60. 
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ДОДАТОК Б 

ІЕЕЕ тестові схеми на 14 та 30 вузлів 

Таблиця Б.1 

Розрахунок усталеного режиму ІЕЕЕ тестової схеми на 14 вузлів 

CXEMA:  14 - вузлів   20 - ділянок   БВ  - 1  
                  БВ - 1           U  = 243,80    кут = 0,0000 
                                                   DRUK REZULTATIV 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Назв. вуз.:NB   :PPO           :QPO         :DP             :DQ          :IFA 
                           :PN             :QN           :PG             :QG          :U        :T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 1 БВ 

           2    ЛH    156883,50  -20409,23 4297,66      13121,39  373,81     
           5    ЛH    75510,70    3854,33    2762,89      11405,43  179,50     
                 ВУЗ  0,00            0,00          232394,10  -16554,68 243,80   0,00000 
                 НЕБ  0,17161      -0,15245   
                 2  
           1    ЛH    -152585,90 30564,65  4297,66      13121,39  373,81     
           3    ЛH    73238,31    3557,69    2323,29      9788,07    176,51     
           4    ЛH    56132,04    -1551,00   1676,68      5087,46    134,84     

           5    ЛH    41516,61    1171,84    903,77        2759,39    100,00     
                 ВУЗ  21700,00    12700,00  40000,00    43560,00  240,35   -0,08696 
                 НЕБ  1,11888      0,44777    
                 3  
           2    ЛH    -70915,02   3838,77    2323,29      9788,07    176,51     
           4    ЛH    -23285,25   4475,83    373,45        953,15      59,26      
                 ВУЗ  94200,00    19000,00  0,00            25080,00  232,30   -0,22210 
                 НЕБ  -0,25643     0,49862    

                 4  
           2    ЛH    -54455,36   4781,20    1676,68      5087,46    134,84     
           3    ЛH    23658,69    -4175,65   373,45        953,15      59,26      
           5    ЛH    -61158,65   15825,91  514,44        1622,68    155,82     
           7    TP     28075,36    -9682,30   0,16            1703,38    73,25      
           9    TP     16079,87    -424,70     0,05            1304,71    39,68      
                 ВУЗ  47800,00    -3900,00   0,00            0,00          234,06   -0,18000 
                 НЕБ  -0,12838     0,52826    

                 5  
           1    ЛH    -72747,81   4787,21    2762,89      11405,43  179,50     
           2    ЛH    -40612,84   -301,48     903,77        2759,39    100,00     
           4    ЛH    61673,09    -14203,23 514,44        1622,68    155,82     
           6    TP     44088,96    12472,65  0,38            4421,55    112,81     
                 ВУЗ  7600,00      1600,00    0,00            0,00           234,49  -0,15313 
                 НЕБ  1,35047      0,24002    
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Продовження табл. Б.1 
                 6  
           5    TP     -44088,57   -8051,10   0,38            4421,55    210,29     
           11  ЛH    7353,70      3561,33    55,38          115,98      38,34      
           12  ЛH    7786,34      2503,37    71,81          149,47      38,38      
           13  ЛH    17748,57    7216,70    212,10        417,70      89,90      

                 ВУЗ  11200,00    7500,00    0,00            12730,00  123,05   -0,24821 
                 НЕБ  0,06916      0,23098    
                 7  
           4    TP     -28075,20   11385,68  0,16            1703,38    143,28     
           8    ЛH    0,20            -17159,76 0,20            460,31      81,16      
           9    ЛH    28075,56    5774,49    0,55            802,10      135,56     
                 ВУЗ  0,00            0,00          0,00            0,00          122,07   -0,23317 
                 НЕБ  0,56209      0,35297    

                 8  
           7    ЛH    0,00            17620,07  0,20            460,31      81,16      
                 ВУЗ  0,00            0,00          0,00            17620,00  125,35   -0,23319 
                 НЕБ  -0,00243     0,04520    
                 9  
           4    TP     -16079,82   1729,41    0,05            1304,71    76,89      
           7    ЛH    -28075,01   -4972,39   0,55            802,10      135,56     
           10  ЛH    5227,46      4218,17    12,87          34,19        31,94      

           14  ЛH    9426,38      3609,32    116,15        247,07      47,99      
                 ВУЗ  29500,00    16600,00  0,00            0,00          121,43   -0,26073 
                 НЕБ  -0,97053     0,25341    
                 10  
           9    ЛH    -5214,59     -4183,97  12,87           34,19        31,94      
           11  ЛH    -3785,58     -1615,85  12,58           29,46        19,66      
                 ВУЗ  9000,00      5800,00    0,00             0,00          120,86  -0,26350 
                 НЕБ  -0,15320     0,22338    

                 11  
           6    ЛH    -7298,31     -3445,35   55,38          115,98      38,34      
           10  ЛH    3798,17      1645,31    12,58          29,46        19,66      
                 ВУЗ  3500,00      1800,00    0,00            0,00          121,54   -0,25815 
                 НЕБ  -0,12160     0,06920    
                 12  
           6    ЛH    -7714,52     -2353,90   71,81          149,47      38,38      
           13  ЛH    1614,32      754,04      6,30            5,70          8,48       

                 ВУЗ  6100,00      1600,00    0,00            0,00          121,35   -0,26312 
                 НЕБ  -0,19964     0,15995    
                 13  
           6    ЛH    -17536,47   -6799,01   212,10        417,70      89,90      
           12  ЛH    -1608,03     -748,34     6,30            5,70          8,48       
           14  ЛH    5644,12      1747,72    54,09          110,12      28,24      
                 ВУЗ  13500,00    5800,00    0,00            0,00          120,79   -0,26453 
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Продовження табл. Б.1 
                 НЕБ  -0,35608     0,22706    
                 14  
           9    ЛH    -9310,22     -3362,25   116,15        247,07      47,99      
           13  ЛH    -5590,03     -1637,59   54,09          110,12      28,24      
                 ВУЗ  14900,00    5000,00     0,00            0,00         119,08   -0,27984 

                 НЕБ  -0,27453     0,18424    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сум. навантаження :Сум. генерація      :Сум. втрати потуж. :Сум. небаланс 
259000,00 73500,00  272394,10 82435,32  13394,81  54539,32  0,80939   3,30862    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Втрати в системі 10(6) кB: DP = 0,00        кВт 
Втрати в системі 35     кB: DP = 0,00         кВт 
Втрати в системі 115   кB: DP = 542,05     кВт 

Втрати в системі 230   кB: DP = 12852,76 кВт 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Max небаланс P = 1,35047  NB - 5            Max небаланс Q = 0,52826  NB - 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Таблиця Б.2 

Розрахунок усталеного режиму ІЕЕЕ тестової схеми на 30 вузлів 

CXEMA:  30 - вузлів   41 - ділянок   БВ  - 1  
                  БВ - 1           U  = 139,92    кут = 0,0000 
                                                   DRUK REZULTATIV 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Назв. вуз.:NB   :PPO           :QPO         :DP             :DQ          :IFA 
                          :PN             :QN           :PG             :QG          :U         :T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 1 БВ 
           2    ЛH    173230,50  -21087,90 5184,00      15525,01  718,70     
           3    ЛH    87732,58    4569,38    3115,26      11385,92  363,12     
                 ВУЗ  0,00            0,00           260962,90  -16518,52 139,92  0,00000 

                 НЕБ  0,23376      0,03950    
                 2  
           1    ЛH    -168046,50 33646,91  5184,00      15525,01  718,70     
           4    ЛH    43622,19    3897,49    1015,30      3093,99    184,60     
           5    ЛH    82387,83    1748,86    2952,13      12402,72  345,91     
           6    ЛH    60338,36    439,47      1947,71      5910,20    253,24     
                 ВУЗ  21700,00    12700,00  40000,00    49560,00  137,68   -0,09338 
                 НЕБ  1,70633      1,00799    

                 3  
           1    ЛH    -84617,32   4524,00    3115,26      11385,92  363,12     
           4    ЛH    82218,79    -3597,83   857,76        2462,77    352,58     
                 ВУЗ  2400,00      1200,00     0,00            0,00          134,73  -0,13147 
                 НЕБ  1,55800      0,35053    
                 4  
           2    ЛH    -42606,89   -2805,09   1015,30      3093,99    184,60     
           3    ЛH    -81361,03   5623,11    857,76        2462,77    352,58     

           6    ЛH    72159,13    -16369,18 634,80        2208,38    319,45     
           12  TP     44209,05    14264,55  1,21            4688,01    200,83     
                 ВУЗ  7600,00      1600,00     0,00            0,00          133,55  -0,16205 
                 НЕБ  0,33555      0,52251    
                 5  
           2    ЛH    -79435,70   8380,27    2952,13      12402,72  345,91     
           7    ЛH    -14764,67   11692,36  171,41        432,26      84,43      
                 ВУЗ  94200,00    19000,00   0,00            36940,00  133,32  -0,24727 

                 НЕБ  -0,29092     0,76406    
                 6  
           2    ЛH    -58390,64   3436,91    1947,71      5910,20    253,24     
           4    ЛH    -71524,34   18116,53  634,80        2208,38    319,45     
           7    ЛH    38117,26    -2977,01   381,28        1170,97    165,28     
           8    ЛH    29568,42    -8144,74   109,75        384,11      132,27     
           9    TP     27729,69    -8215,38   0,47            1630,54    125,22     
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Продовження табл. Б.2 
           10  TP     15831,84    182,59      0,14            1282,34    68,55      
           28  ЛH    18667,75    -30,11       57,77          204,77      80,87      
                 ВУЗ  0,00             0,00          0,00            0,00         133,35   -0,19314 
                 НЕБ  -0,02692     1,94150    
                 7  

           5    ЛH    14936,08    -12300,79 171,41        432,26      84,43      
           6    ЛH    -37735,98   3280,21    381,28        1170,97    165,28     
                 ВУЗ  22800,00    10900,00  0,00             0,00         132,31   -0,22457 
                 НЕБ  -0,02653     -0,05466   
                 8  
           6    ЛH    -29458,67   8069,18    109,75        384,11      132,27     
           28  ЛH    -541,36       -389,37     2,19            6,88           8,11       
                 ВУЗ  30000,00    30000,00  0,00            37220,00  133,32   -0,20621 

                 НЕБ  -0,10312     0,03893    
                 9  
           6    TP     -27729,22   9845,92    0,47            1630,54    489,85     
           11  ЛH    2,03            -15715,04 2,05            465,07      261,61     
           10  ЛH    27727,84    5869,36    6,68            799,99      471,82     
                 ВУЗ  0,00             0,00         0,00            0,00          34,68     -0,24630 
                 НЕБ  0,68495      0,31279    
                 10  

           6    TP     -15831,70   1099,76    0,14            1282,34    265,70     
           9    ЛH    -27721,16   -5069,37   6,68            799,99      471,82     
           20  ЛH    9022,31      3701,26    81,52          182,02      163,27     
           17  ЛH    5327,06      4414,17    14,20          37,04        115,83     
           21  ЛH    15784,69    10005,19  111,31        239,57      312,89     
           22  ЛH    7618,09      4596,74    52,71          108,67      148,97     
                 ВУЗ  5800,00      2000,00    0,00             0,00          34,48    -0,27403 
                 НЕБ  -0,54835     0,16204    

                 11  
           9    ЛH    0,02            16180,10  2,05            465,07      261,61     
                 ВУЗ  0,00             0,00          0,00           16180,00  35,71     -0,24643 
                 НЕБ  -0,00165     0,05826    
                 12  
           4    TP     -44207,84   -9576,54  1,21            4688,01    748,69     
           13  ЛH    0,88            -10492,08 0,90            137,94      173,66     
           14  ЛH    7859,93      2403,04    74,43          154,72      136,04     

           15  ЛH    17898,21    6802,27    217,22        427,89      316,92     
           16  ЛH    7249,08      3363,82    54,02          113,57      132,27     
                 ВУЗ  11200,00    7500,00    0,00            0,00          34,88     -0,26084 
                 НЕБ  0,28168      0,55101    
                 13  
           12  ЛH    0,03            10630,02  0,90            137,94      173,66     
                 ВУЗ  0,00             0,00          0,00           10630,00  35,34     -0,26092 
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Продовження табл. Б.2 
                 НЕБ  0,01094      0,00680    
                 14  
           12  ЛH    -7785,50     -2248,32  74,43          154,72      136,04     
           15  ЛH    1585,24      648,42      5,97            5,39           28,75      
                 ВУЗ  6200,00      1600,00    0,00            0,00           34,39    -0,27641 

                 НЕБ  -0,26079     0,06599    
                 15  
           12  ЛH    -17681,00   -6374,38   217,22      427,89      316,92     
           14  ЛH    -1579,27     -643,03     5,97            5,39          28,75      
           18  ЛH    6020,26      1603,46    38,69          78,78        105,05     
           23  ЛH    5039,67      2914,06    31,48          63,59        98,16      
                 ВУЗ  8200,00      2500,00    0,00            0,00          34,24     -0,27801 
                 НЕБ  -0,30159     0,26579    

                 16  
           12  ЛH    -7195,06     -3250,25   54,02         113,57      132,27     
           17  ЛH    3694,92      1450,37     7,57            27,78        66,50      
                 ВУЗ  3500,00      1800,00     0,00            0,00          34,46    -0,27101 
                 НЕБ  -0,10805     0,09999    
                 17  
           16  ЛH    -3687,35     -1422,59   7,57            27,78       66,50      
           10  ЛH    -5312,86     -4377,14   14,20          37,04       115,83     

                 ВУЗ  9000,00      5800,00     0,00            0,00         34,31     -0,27685 
                 НЕБ  -0,25931     0,16093    
                 18  
           15  ЛH    -5981,57     -1524,68   38,69          78,78       105,05     
           19  ЛH    2781,56      624,77       4,91            9,94          48,52      
                 ВУЗ  3200,00      900,00       0,00            0,00          33,92    -0,28873 
                 НЕБ  -0,09912     0,08936    
                 19  

           18  ЛH    -2776,65     -614,84     4,91            9,94          48,52      
           20  ЛH    -6723,61     -2785,24   17,12          34,24       124,16     
                 ВУЗ  9500,00      3400,00     0,00            0,00         33,84     -0,29176 
                 НЕБ  -0,21433     0,11629    
                 20  
           19  ЛH    6740,73      2819,48     17,12         34,24        124,16     
           10  ЛH    -8940,79     -3519,24   81,52         182,02      163,27     
                 ВУЗ  2200,00      700,00       0,00            0,00         33,98     -0,28833 

                 НЕБ  -0,08296     0,07191    
                 21  
           10  ЛH    -15673,38   -9765,62   111,31       239,57      312,89     
           22  ЛH    -1826,58     -1434,05   0,59            1,19          39,35      
                 ВУЗ  17500,00    11200,00   0,00            0,00          34,08    -0,28176 
                 НЕБ  -0,31915     0,18654    
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Продовження табл. Б.2 
                 22  
           10  ЛH    -7565,38     -4488,07   52,71          108,67     148,97     
           21  ЛH    1827,17      1435,25     0,59            1,19          39,35      
           24  ЛH    5738,07      3052,81    45,52           70,85       110,07     
                  ВУЗ  0,00           0,00          0,00             0,00         34,09     -0,28151 

                 НЕБ  0,05433      -0,11401   
                  23  
           15  ЛH    -5008,19     -2850,47   31,48          63,59        98,16      
           24  ЛH    1808,09      1250,52    6,05            12,37         37,45      
                 ВУЗ  3200,00      1600,00    0,00             0,00          33,89    -0,28483 
                 НЕБ  -0,11777     0,03161    
                 24  
           22  ЛH    -5692,55     -2981,96   45,52          70,85        110,07     

           23  ЛH    -1802,04     -1238,15   6,05            12,37        37,45      
           25  ЛH    -1205,57     2006,99    9,90            17,29        40,10      
                 ВУЗ  8700,00       6700,00    0,00            0,00          33,71    -0,28791 
                 НЕБ  -0,19242     0,26356    
                 25  
           24  ЛH    1215,47      -1989,69   9,90            17,29        40,10      
           26  ЛH    3544,66      2366,70    44,66          66,71        73,30      
           27  ЛH    -4760,11     -377,04    24,08          45,98        82,12      

                 ВУЗ  0,00             0,00         0,00            0,00          33,57     -0,28045 
                 НЕБ  -0,01204     -0,04312   
                 26  
           25  ЛH    -3500,00     -2299,99   44,66          66,71        73,30      
                 ВУЗ  3500,00      2300,00     0,00            0,00          32,99    -0,28778 
                 НЕБ  0,00883      0,02425    
                 27  
           25  ЛH    4784,19      423,02      24,08          45,98         82,12      

           28  TP     -18066,17   -3754,81  0,20            1287,94    315,52     
           29  ЛH    6190,08      1668,92    86,30          163,05      109,62     
           30  ЛH    7092,09      1662,93    162,30        305,49      124,56     
                 ВУЗ  0,00            0,00           0,00           0,00          33,76     -0,27130 
                 НЕБ  0,18986      0,06198    
                 28  
           27  TP     18066,37    5042,75    0,20            1287,94    81,49      
           8    ЛH    543,55        -1786,41   2,19            6,88           8,11       

           6    ЛH    -18609,97   -428,39     57,77         204,77      80,87      
                 ВУЗ  0,00             0,00          0,00           0,00          132,90   -0,20403 
                 НЕБ  -0,15868     0,16233    
                 29  
           27  ЛH    -6103,79     -1505,87  86,30          163,05     109,62     
           30  ЛH    3703,72      605,92      33,56          63,42        65,44      
                 ВУЗ  2400,00      900,00       0,00           0,00          33,11     -0,29277 
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Продовження табл. Б.2 
                 НЕБ  -0,05122     0,06808    
                 30  
           27  ЛH    -6929,79     -1357,45   162,30        305,49     124,56     
           29  ЛH    -3670,16     -542,50     33,56          63,42        65,44      
                 ВУЗ  10600,00    1900,00     0,00            0,00          32,73    -0,30818 

                 НЕБ  0,05696      0,06706    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сум. навантаження  :Сум. генерація        :Сум. втрати потуж. :Сум. небаланс 
283400,00 126200,00  300962,90 134011,50 17565,11  67709,38   1,94626 7,27977 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Втрати в системі 10(6) кB: DP = 0,00        кВт 
Втрати в системі 33     кB: DP = 1133,74   кВт 
Втрати в системі 132   кB: DP = 16431,37 кВт 

Втрати в системі 230   кB: DP = 0,00         кВт 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Max небаланс P = 1,70633  NB - 2              Max небаланс Q = 1,94150  NB - 6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ДОДАТОК В 

Фрагмент схеми радіальної розподільної системи електропостачання 

напругою 10 кВ 

Таблиця В.1 

Розрахунок усталеного режиму фрагменту схеми радіальної розподільної 

системи електропостачання напругою 10 кВ 

CXEMA:         16 - вузлів   15 - ділянок   БВ  - 2  
                         БВ - 2          U  = 10,50      кут = 0,0000 
                                                  DRUK REZULTATIV 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Назв. вуз.:NB    :PPO         :QPO         :DP           :DQ           :IFA 

                           :PN           :QN           :PG           :QG           :U           :T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 2 БВ 
           3    ЛH     576,91       218,42       5,63         5,25           33,92      
           7    ЛH     1850,11     811,51      43,31        40,35        111,09     
           14  ЛH     1006,86     478,82      11,05       10,26         61,30      
                 ВУЗ    0,00           0,00          3433,86   1508,77    10,50      0,00000 
                 НЕБ    0,02563    -0,01422   

                 3  
           2    ЛH     -571,29      -213,18     5,63         5 ,25           33,92      
           4    ЛH     351,39       138,25       1,30         1,22            21,01      
                 ВУЗ   220,00       75,00         0,00          0,00           10,38     -0,00478 
                 НЕБ   0,09994     0,07398    
                 4  
           3    ЛH     -350,09      -137,04     1,30         1,22           21,01      
           5    ЛH     68,03          32,02        0,02          0,02           4,20       

           6    ЛH     88,06          42,04        0,02          0,01           5,45       
                 ВУЗ   194,00        63,00        0,00          0,00           10,33     -0,00653 
                 НЕБ   0,02786      0,00117    
                 5  
           4    ЛH     -68,00         -32,00      0,02          0,02           4,20       
                 ВУЗ   68,00          32,00        0,00          0,00           10,33     -0,00667 
                 НЕБ   0,00214     0,00312    
                 6  

           4    ЛH     -88,04        -42,02       0,02          0,01           5,45       
                ВУЗ    88,00          42,00        0,00          0,00           10,33     -0,00656 
                НЕБ    -0,02552    -0,01260   
                 7  
           2    ЛH     -1806,80    -771,16     43,31       40,35        111,09     
           8    ЛH     422,84       176,53       0,77         0,48           25,91      
           10  ЛH     893,99       414,63       3,07         2,79           55,72      
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Продовження табл. В.1 
                 ВУЗ   490,00       180,00       0,00          0,00          10,21      -0,00995 
                 НЕБ   0,03402     -0,01648   
                 8  
           7    ЛH     -422,08      -176,05     0,77          0,48          25,91      
           9    ЛH     193,04       94,03         0,06          0,04          12,17      

                 ВУЗ   229,00       82,00         0,00          0,00          10,19      -0,01028 
                 НЕБ   0,01159     0,01417    
                 9  
           8    ЛH     -192,98      -93,99        0,06         0,04          12,17      
                 ВУЗ   193,00        94,00         0,00         0,00          10,19      -0,01033 
                 НЕБ   0,01742     0,01867    
                 10  
           7    ЛH     -890,91      -411,84      3,07         2,79          55,72      

           11  ЛH     350,70       175,62       0,58          0,54          22,27      
           13  ЛH     235,23       110,20       0,22          0,20          14,75      
                 ВУЗ   305,00       126,00        0,00          0,00         10,17      -0,01122 
                 НЕБ   0,00350     -0,01905   
                 11  
           10  ЛH     -350,12      -175,08     0,58          0,54          22,27      
           12  ЛH     170,10       90,06         0,11          0,07          10,95      
                 ВУЗ   180,00       85,00         0,00          0,00          10,15      -0,01178 

                 НЕБ   -0,02263    -0,02913   
                 12  
           11  ЛH     -169,99      -89,99        0,11         0,07          10,95      
                 ВУЗ    170,00      90,00          0,00         0,00          10,14      -0,01183 
                 НЕБ    0,00743    0,00988    
                 13  
           10  ЛH     -235,01      -110,00     0,22          0,20          14,75      
                 ВУЗ   235,00       110,00       0,00          0,00          10,16      -0,01155 

                 НЕБ   0,00565     -0,00047   
                 14  
           2    ЛH     -995,81      -468,56     11,05       10,26         61,30      
           15  ЛH     186,17       92,10         0,17         0,10           11,57      
           16  ЛH     496,79       234,56       2,56         2,39           30,60      
                 ВУЗ   313,00       142,00       0,00         0,00           10,36      -0,00411 
                 НЕБ   0,15278     0,10848    
                 15  

           14  ЛH     -186,00      -92,00        0,17         0,10          11,57      
                 ВУЗ   186,00        92,00         0,00         0,00          10,35      -0,00420 
                 НЕБ   0,00065     -0,00041   
                 16  
           14  ЛH     -494,23      -232,17     2,56           2,39         30,60      
           17  ЛH     186,21       92,18         0,20          0,19          11,64      
                 ВУЗ   308,00       140,00       0,00          0,00          10,30      -0,00606 
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Продовження табл. В.1 
                 НЕБ   -0,01761    0,02085    
                 17  
           16  ЛH     -186,01     -92,00        0,20          0,19          11,64      
                 ВУЗ   186,00       92,00         0,00          0,00          10,29      -0,00645 
                 НЕБ   -0,01269    -0,00589   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сум. навантаження  :Сум. генерація      :Сум. втрати потуж. :Сум. небаланс 
3365,00   1445,00        3433,86   1508,77     69,06     63,91             0,31017   0,15207 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Втрати в системі 10(6) кB: DP = 69,06  кВт 
Втрати в системі 35      кB: DP = 0,00   кВт 
Втрати в системі 110    кB: DP = 0,00   кВт 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Max небаланс P = 0,15278  NB - 14         Max небаланс Q = 0,10848  NB - 14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ДОДАТОК Д 

Реальна схема радіальної розподільної системи електропостачання 

напругою 10 кВ 

Таблиця Д.1 

Параметри ділянок системи 

Ділянки 
системи 

Номінальна 
напруга, кВ 

Марка 
проводу 

Довжина 
ділянки (L), км 

r0, 
Ом/км 

x0, 
Ом/км 

R, 
Ом 

X, 
Ом 

KT, 
в.о. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3333 – 402 10 AC-50 1,9 0,578 0,38 1,1 0,72 - 

3333 – 72 10 AC-50 3,7 0,578 0,38 2,14 1,41 - 

3333 – 91 10 AC-70 0,7 0,422 0,366 0,58 0,27 - 

3333 – 477 10 AC-70 0,2 0,422 0,366 0,08 0,07 - 

4444 – 35 10 AC-50 0,75 0,578 0,38 0,43 0,28 - 

402 – 541 10 AC-50 0,5 0,578 0,38 0,29 0,19 - 

541 – 98 10 AC-50 0,6 0,578 0,38 0,35 0,23 - 

98 – 375 10 AC-50 0,45 0,578 0,38 0,26 0,17 - 

375 – 398 10 AC-50 0,35 0,578 0,38 0,2 0,13 - 

375 – 244 10 AC-50 0,75 0,578 0,38 0,43 0,28 - 

244 – 1 10 AC-50 1,4 0,578 0,38 0,81 0,53 - 

1 – 279 10 AC-50 1,79 0,578 0,38 0,32 0,21 - 

279 – 376 10 AC-50 0,4 0,578 0,38 0,29 0,19 - 

376 – 465 10 AC-50 0,4 0,578 0,38 0,4 0,27 - 

1 – 89 10 AC-50 0,55 0,578 0,38 1,03 0,68 - 

89 – 81 10 AC-50 0,5 0,578 0,38 0,23 0,15 - 

81 – 464 10 AC-50 0,7 0,578 0,38 0,23 0,15 - 

72 – 2 10 AC-50 1,3 0,578 0,38 0,75 0,49 - 

2 – 239 10 AC-50 0,2 0,578 0,38 0,12 0,08 - 

239 – 543 10 AC-50 0,6 0,578 0,38 0,35 0,23 - 

2 – 3 10 AC-50 0,3 0,578 0,38 0,17 0,11 - 

3 – 5 10 AC-50 0,2 0,578 0,38 0,12 0,08 - 

5 – 64 10 AC-50 0,35 0,578 0,38 0,2 0,13 - 

64 – 56 10 AC-50 0,3 0,578 0,38 0,17 0,11 - 

5 – 506 10 AC-50 0,3 0,578 0,38 0,17 0,11 - 

506 – 513 10 AC-50 0,7 0,578 0,38 0,4 0,27 - 

513 – 240 10 AC-50 0,55 0,578 0,38 0,32 0,21 - 

240 – 25 10 AC-50 0,55 0,578 0,38 0,32 0,21 - 

3 – 34 10 AC-50 0,6 0,578 0,38 0,35 0,23 - 

34 – 73 10 AC-50 0,8 0,578 0,38 0,46 0,3 - 

73 – 535 10 AC-50 0,3 0,578 0,38 0,17 0,11 - 

91 – 401 10 AC-70 0,25 0,422 0,366 0,1 0,09 - 

401 – 8 10 AC-70 0,2 0,422 0,366 0,08 0,07 - 

8 – 427 10 AC-70 0,75 0,422 0,366 0,31 0,27 - 

427 – 227 10 AC-70 0,4 0,422 0,366 0,17 0,15 - 
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Продовження табл. Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 – 9 10 AC-70 0,2 0,422 0,366 0,08 0,07 - 

9 – 545 10 AC-70 0,25 0,422 0,366 0,1 0,09 - 

545 – 475 10 AC-70 0,3 0,422 0,366 0,12 0,11 - 

9 – 228 10 AC-70 1,8 0,422 0,366 0,74 0,66 - 

228 – 450 10 AC-70 0,5 0,422 0,366 0,21 0,18 - 

450 – 40 10 AC-70 0,4 0,422 0,366 0,17 0,15 - 

40 – 438 10 AC-70 1,15 0,422 0,366 0,47 0,42 - 

438 – 345 10 AC-70 0,95 0,422 0,366 0,39 0,35 - 

345 – 233 10 AC-70 0,2 0,422 0,366 0,08 0,07 - 

233 – 449 10 AC-70 0,5 0,422 0,366 0,21 0,18 - 

449 – 229 10 AC-70 0,25 0,422 0,366 0,1 0,09 - 

233 – 303 10 AC-70 0,4 0,422 0,366 0,17 0,15 - 

303 – 39 10 AC-70 0,2 0,422 0,366 0,08 0,07 - 

39 – 231 10 AC-70 0,8 0,422 0,366 0,33 0,29 - 

39 – 448 10 AC-95 0,4 0,422 0,366 0,17 0,15 - 

448 – 323 10 AC-70 1 0,422 0,366 0,41 0,37 - 

323 – 230 10 AC-70 0,85 0,422 0,366 0,35 0,31 - 

477 – 22 10 AC-70 0,4 0,422 0,366 0,17 0,15 - 

22 –  6 10 AC-70 0,5 0,422 0,366 0,21 0,18 - 

6 – 280 10 AC-70 0,2 0,422 0,366 0,08 0,07 - 

6 – 7 10 AC-70 0,3 0,422 0,366 0,12 0,11 - 

7 – 514 10 AC-70 1,1 0,422 0,366 0,45 0,4 - 

7 – 444 10 AC-70 0,1 0,422 0,366 0,04 0,04 - 

7 – 302 10 AC-70 0,4 0,422 0,366 0,17 0,15 - 

6 – 232 10 AC-70 0,5 0,422 0,366 0,21 0,18 - 

232 – 37 10 AC-70 0,4 0,422 0,366 0,17 0,15 - 

37 – 432 10 AC-70 0,3 0,422 0,366 0,12 0,11 - 

432 – 533 10 AC-70 0,6 0,422 0,366 0,25 0,22 - 

533 – 540 10 AC-70 0,2 0,422 0,366 0,08 0,07 - 

540 – 404 10 AC-70 0,3 0,422 0,366 0,12 0,11 - 

35 – 490 10 AC-50 1,75 0,578 0,38 1,01 0,67 - 

490 – 235 10 AC-50 0,4 0,578 0,38 0,23 0,15 - 

35 – 276 10 AC-50 1,85 0,578 0,38 1,07 0,7 - 

276 – 78 10 AC-50 0,2 0,578 0,38 0,12 0,08 - 

78 – 54 10 AC-50 1,75 0,578 0,38 1,01 0,67 - 

54 – 407 10 AC-50 0,3 0,578 0,38 0,17 0,11 - 

407 – 262 10 AC-50 2 0,578 0,38 1,16 0,76 - 

262 – 36 10 AC-50 0,55 0,578 0,38 0,32 0,21 - 

36 – 245 10 AC-50 1,05 0,578 0,38 0,61 0,4 - 

245 – 246 10 AC-50 0,75 0,578 0,38 0,43 0,28 - 

246 – 4 10 AC-50 0,6 0,578 0,38 0,35 0,23 - 

3333 – 4444 10 - - - - 999,9 999,9 - 
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Таблиця Д.2 

Вузлові навантаження системи в максимальному режимі 

№ 

вузла 

Рн, 

кВт 

Qн, 

кВар 

№ 

вузла 

Рн, 

кВт 

Qн, 

кВар 

№ 

вузла 

Рн, 

кВт 

Qн, 

кВар 

№ 

вузла 

Рн, 

кВт 

Qн, 

кВар 

402 138 60,15 64 92,4 40,29 40 93,7 40,8 280 84,7 36,95 

541 90,3 39,37 56 142,4 62,09 438 354,11 154,3 232 95,7 41,7 

98 54,1 21,2 506 55,54 21,76 345 55,6 21,81 37 359,2 156,5 

375 350,2 152,6 513 137,2 59,81 233 553,8 217,04 432 127,8 55,74 

398 220,4 100,5 240 30,84 9,6 449 95,66 41,7 533 92,7 40,4 

244 235,06 107,17 25 144,67 63,06 229 89,77 39,13 540 134,3 58,5 

1 89,2 38,89 34 87,66 38,2 303 227,6 103,7 404 127,4 55,55 

279 90,77 39,56 73 54,3 21,29 39 135,77 59,18 35 55 21,5 

376 93,56 40,77 535 82,88 36,13 231 88,3 38,5 490 93,6 40,82 

465 237,86 108,45 91 132,5 57,77 448 56,1 22,02 235 51,52 20,19 

89 37,05 11,56 401 131,5 57,34 323 89,55 39,03 276 81 35,3 

81 56,3 22,07 8 0 0 230 88,6 38,64 78 92,5 40,34 

464 222,8 101,5 427 234,2 106,8 477 212,5 96,9 54 89,3 38,93 

72 32,4 10,1 227 130,1 56,71 22 334,8 145,9 407 222,9 101,64 

2 0 0 9 0 0 6 0 0 262 91,3 39,81 

239 55,86 21,89 545 85,3 37,19 7 0 0 36 83,2 36,27 

543 353,6 154,15 475 91,4 39,85 514 96,3 41,9 245 79,66 34,7 

3 0 0 228 225,84 102,9 444 207,7 94,7 246 89,2 38,89 

5 0 0 450 52,6 20,61 302 92,33 40,24 4 95 41,4 
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Таблиця Д.3 

Розрахунок усталеного режиму реальної схеми радіальної розподільної 

системи електропостачання напругою 10 кВ 

CXEMA:         78 - вузлів   77 - ділянок   БВ  - 4444  

                         БВ - 4444    U  = 10,50      кут = 0,0000 
CXEMA:         78 - вузлів   77 - ділянок   БВ  - 3333  
                         БВ - 3333    U  = 10,50      кут = 0,0000 
                                                   DRUK REZULTATIV 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Назв. вуз.:   NB    :PPO         :QPO         :DP          :DQ          :IFA 
                              :PN           :QN           :PG          :QG          :U         :T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     4444 БВ 
           35      ЛH    1152,57    508,46       6,19          4,03         69,27      
           3333 ЛH     0,00          0,00           0,00         0,00          0,00       
                     ВУЗ   0,00          0,00          1152,56   508,48      10,50    0,00000 
                     НЕБ   0,00903   -0,01463   
                     3333 БВ 
           402    ЛH    2011,49    906,51       48,57       31,79        121,32     
           72      ЛH    1328,06    576,63       40,69       26,81        79,61      

           91      ЛH    3198,56    1433,35     64,63       30,09        192,73     
           477    ЛH    1979,69    877,18       3,40         2,98          119,06     
           4444  ЛH    0,00           0,00          0,00         0,00          0,00       
                     ВУЗ   0,00          0,00          8517,65   379,87      10,50    0,00000 
                     НЕБ   0,09871    -0,10335   
                     402  
           3333 ЛH    -1962,92    -874,72      48,57       31,79        121,32     
           541   ЛH    1825,04     814,61       11,07       7,26          112,83     

                     ВУЗ  138,00      60,15         0,00         0,00          10,23    -0,00420 
                     НЕБ  0,10650    0,03627    
                     541  
           402    ЛH    -1813,97   -807,35      11,07       7,26          112,83     
           98      ЛH    1723,68    767,99       12,07       7,93          107,23     
                     ВУЗ  90,30         39,37        0,00         0,00          10,16    -0,00526 
                     НЕБ  0,00244    0,03234    
                     98  
           541    ЛH    -1711,61   -760,06      12,07       7,93          107,23     

           375    ЛH    1657,50    738,92       8,42         5,51          103,91     
                     ВУЗ  54,10         21,20        0,00         0,00          10,08    -0,00651 
                     НЕБ  -0,02149   0,02099    
                     375  
           98      ЛH    -1649,08   -733,41      8,42        5,51           103,91     
           398    ЛH    220,48      100,55       0,12        0,08           13,95      
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           244    ЛH    1078,32     480,25      5,96         3,88          67,96      
                     ВУЗ   350,20      152,60      0,00         0,00          10,03    -0,00740 
                     НЕБ   -0,07982  -0,00924   
                     398  
           375    ЛH    -220,36     -100,48      0,12         0,08          13,95      

                     ВУЗ   220,40      100,50      0,00         0,00          10,02    -0,00748 
                     НЕБ   0,02008    0,00788    
                     244  
           375    ЛH    -1072,36   -476,37      5,96         3,88          67,96      
           1        ЛH    837,30       369,19      6,83         4,47          53,00      
                     ВУЗ   235,06      107,17      0,00         0,00          9,97      -0,00835 
                     НЕБ   -0,00285  -0,00709   
                     1  

           244    ЛH    -830,48     -364,73      6,83         4,47          53,00      
           279    ЛH    423,54       189,67      0,71         0,46          27,12      
           89      ЛH    317,77       136,20      1,26         0,83          20,20      
                     ВУЗ   89,20        38,89        0,00         0,00          9,88      -0,00982 
                     НЕБ   0,02674    0,02052    
                     279  
           1        ЛH    -422,84     -189,20      0,71         0,46          27,12      
           376    ЛH    332,07       149,66      0,40         0,26          21,32      

                     ВУЗ   90,77         39,56       0,00         0,00          9,86      -0,01011 
                     НЕБ   -0,01390   0,01857    
                     376  
           279    ЛH    -331,67     -149,40      0,40         0,26          21,32      
           465    ЛH    238,15       108,65      0,28         0,19          15,34      
                     ВУЗ   93,56        40,77        0,00         0,00          9,85      -0,01031 
                     НЕБ   -0,01230  0,01189    
                     465  

           376    ЛH    -237,87     -108,46     0,28         0,19          15,34      
                     ВУЗ   237,86      108,45      0,00         0,00          9,84      -0,01053 
                     НЕБ   0,00456    -0,00350   
                     89  
           1        ЛH    -316,51     -135,36      1,26         0,83          20,20      
           81      ЛH    279,41       123,80      0,22         0,14          17,93      
                     ВУЗ   37,05        11,56        0,00         0,00          9,84      -0,01060 
                     НЕБ   -0,02247  0,00528    

                     81  
           89      ЛH    -279,19     -123,65      0,22         0,14          17,93      
           464    ЛH    222,96      101,61       0,14         0,09          14,39      
                     ВУЗ   56,30        22,07        0,00         0,00          9,83      -0,01074 
                     НЕБ   0,03557   -0,00365   
                     464  
           81      ЛH    -222,82     -101,51      0,14         0,09         14,39      
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                     ВУЗ   222,80      101,50      0,00         0,00          9,82      -0,01084 
                     НЕБ   0,01716    -0,00310   
                     72  
           3333 ЛH    -1287,37   -549,82      40,69        26,81        79,61      
           2        ЛH    1254,99     539,74     13,58        8,87          77,69      

                     ВУЗ   32,40        10,10        0,00         0,00          10,15    -0,00599 
                     НЕБ   0,03233    0,01672    
                     2  
           72      ЛH    -1241,41   -530,86     13,58        8,87          77,69      
           239    ЛH    410,24       176,49      0,24         0,16          25,70      
           3        ЛH    831,14       354,37      1,38         0,89          51,99      
                     ВУЗ   0,00          0,00          0,00         0,00          10,03    -0,00805 
                     НЕБ   -0,06916  -0,04315   

                     239  
           2        ЛH    -410,00     -176,33      0,24         0,16          25,70      
           543    ЛH    354,12      154,49       0,52         0,34          22,25      
                     ВУЗ   55,86        21,89        0,00         0,00          10,03    -0,00817 
                     НЕБ   -0,00575  0,03445    
                     543  
           239    ЛH    -353,60     -154,15     0,52          0,34          22,25      
                     ВУЗ   353,60      154,15      0,00         0,00          10,01    -0,00844 

                     НЕБ   -0,00263  -0,00576   
                     3  
           2        ЛH    -829,76     -353,48      1,38         0,89          51,99      
           5        ЛH    604,65       257,71      0,52         0,34          37,89      
           34      ЛH    225,16       95,83        0,21         0,14          14,11      
                     ВУЗ   0,00          0,00          0,00         0,00          10,02    -0,00836 
                     НЕБ   0,07993   0,05977    
                     5  

           3        ЛH    -604,13     -257,37      0,52         0,34          37,89      
           64      ЛH    234,93       102,50      0,13         0,09          14,79      
           506    ЛH    369,22       154,83      0,27         0,18          23,10      
                     ВУЗ   0,00           0,00         0,00         0,00          10,01    -0,00854 
                     НЕБ   0,05112   -0,01003   
                     64  
           5        ЛH    -234,80     -102,41      0,13         0,09          14,79      
           56      ЛH    142,49       62,13        0,04         0,03          8,97       

                     ВУЗ   92,40        40,29         0,00         0,00          10,00    -0,00864 
                     НЕБ   0,02957   -0,00711   
                     56  
           64      ЛH    -142,44     -62,10        0,04         0,03          8,97       
                     ВУЗ   142,40      62,09         0,00         0,00          10,00    -0,00869 
                     НЕБ   -0,01942  0,01280    
                     506  
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           5        ЛH    -368,95     -154,66      0,27         0,18          23,10      
           513    ЛH    313,40      132,91       0,46         0,31          19,66      
                     ВУЗ   55,54        21,76        0,00         0,00          10,00    -0,00868 
                     НЕБ   -0,03377  0,05002    
                     513  

           506    ЛH    -312,93     -132,60      0,46         0,31          19,66      
           240    ЛH    175,69      72,78         0,12         0,08          11,00      
                     ВУЗ   137,20      59,81        0,00         0,00          9,98      -0,00900 
                     НЕБ   -0,01333  0,00105    
                     240  
           513    ЛH    -175,58     -72,70        0,12         0,08          11,00      
           25      ЛH    144,75       63,11        0,08         0,05          9,14       
                     ВУЗ   30,84        9,60          0,00         0,00          9,97      -0,00913 

                     НЕБ   -0,00517  -0,00125   
                     25  
           240    ЛH    -144,67     -63,06        0,08         0,05          9,14       
                     ВУЗ   144,67      63,06        0,00         0,00          9,97      -0,00924 
                     НЕБ   0,01436    0,00620    
                     34  
           3        ЛH    -224,95      -95,69       0,21         0,14          14,11      
           73      ЛH    137,28       57,47        0,10         0,07          8,59       

                     ВУЗ   87,66        38,20        0,00         0,00          10,01    -0,00855 
                     НЕБ   0,01399   -0,00549   
                     73  
           34      ЛH    -137,18     -57,41        0,10         0,07          8,59       
           535    ЛH    82,92         36,13        0,01         0,01          5,22       
                     ВУЗ   54,30        21,29        0,00         0,00          10,00    -0,00869 
                     НЕБ   0,01508    0,00819    
                     535  

           73      ЛH    -82,90       -36,13       0,01          0,01          5,22       
                     ВУЗ   82,88        36,13        0,00         0,00          10,00    -0,00872 
                     НЕБ   -0,01389  0,02120    
                     91  
           3333 ЛH    -3133,93    -1403,27    64,63       30,09        192,73     
           401    ЛH    3001,91    1345,61     10,23        9,20         184,64     
                     ВУЗ   132,50      57,77        0,00         0,00          10,29    -0,00030 
                     НЕБ   0,45552    0,07352    

                     401  
           91      ЛH    -2991,69   -1336,41   10,23        9,20          184,64     
           8        ЛH    2860,26     1279,08    7,48         6,55          176,56     
                     ВУЗ   131,50      57,34        0,00         0,00          10,25    -0,00159 
                     НЕБ   0,12455    0,16068    
                     8  
           401    ЛH    -2852,78   -1272,53   7,48         6,55          176,56     
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           427    ЛH    364,79      163,94       0,48         0,41          22,61      
           9        ЛH    2487,92    1108,55     5,69         4,98          153,95     
                     ВУЗ   0,00          0,00          0,00         0,00          10,21    -0,00252 
                     НЕБ   -0,17666  -0,01315   
                     427  

           8        ЛH    -364,31     -163,52      0,48         0,41          22,61      
           227    ЛH    130,15       56,75        0,03         0,03          8,04       
                     ВУЗ   234,20      106,80      0,00         0,00          10,20    -0,00298 
                     НЕБ   0,01836    0,03793    
                     227  
           427    ЛH    -130,12     -56,72        0,03         0,03          8,04       
                     ВУЗ   130,10      56,71        0,00         0,00          10,20    -0,00307 
                     НЕБ   -0,02656  -0,01400   

                     9  
           8        ЛH    -2482,23   -1103,57    5,69         4,98          153,95     
           545    ЛH    176,88       77,14        0,04         0,03          10,94      
           228    ЛH    2305,42     1026,70    45,41       40,50        143,03     
                     ВУЗ   0,00           0,00         0,00         0,00          10,19    -0,00334 
                     НЕБ   0,08357    0,21371    
                     545  
           9        ЛH    -176,84     -77,11        0,04         0,03          10,94      

           475    ЛH    91,34         39,80        0,01         0,01          5,65       
                     ВУЗ   85,30        37,19        0,00         0,00          10,18    -0,00342 
                     НЕБ   -0,11267  -0,02853   
                     475  
           545    ЛH    -91,33       -39,79        0,01         0,01          5,65       
                     ВУЗ   91,40        39,85         0,00         0,00          10,18    -0,00347 
                     НЕБ   0,05155    0,03792    
                     228  

           9        ЛH    -2260,01   -986,20      45,41       40,50        143,03     
           450    ЛH    2034,13    883,38       10,42       8,94          128,63     
                     ВУЗ   225,84     102,90       0,00         0,00          9,95      -0,01086 
                     НЕБ   -0,03750  0,10132    
                     450  
           228    ЛH    -2023,70   -874,45     10,42        8,94          128,63     
           40      ЛH    1971,07    853,88       8,01         7,07          125,34     
                     ВУЗ   52,60        20,61        0,00         0,00          9,89      -0,01269 

                     НЕБ   -0,05387  0,01820    
                     40  
           450    ЛH    -1963,06   -846,81      8,01         7,07          125,34     
           438    ЛH    1869,34    806,10       20,08       17,95        119,35     
                     ВУЗ   93,70        40,80        0,00         0,00          9,85      -0,01423 
                     НЕБ   -0,02497  0,11451    
                     438  
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           40      ЛH    -1849,26   -788,15      20,08      17,95         119,35     
           345    ЛH    1495,12    633,93       10,88       9,76          96,42      
                     ВУЗ   354,11     154,30        0,00         0,00          9,72      -0,01848 
                     НЕБ   -0,01685  0,08153    
                     345  

           438    ЛH    -1484,25   -624,17      10,88        9,76         96,42      
           233    ЛH    1428,68    602,45       2,07         1,81          92,84      
                     ВУЗ   55,60        21,81        0,00         0,00          9,64      -0,02142 
                     НЕБ   -0,06974  0,04814    
                     233  
           345    ЛH    -1426,61   -600,63      2,07         1,81          92,84      
           449    ЛH    185,58       80,97        0,09         0,08          12,14      
           303    ЛH    687,41       302,58      1,03         0,91          45,05      

                     ВУЗ   553,80      217,04      0,00         0,00          9,63      -0,02198 
                     НЕБ   0,30377    0,02586    
                     449  
           233    ЛH    -185,49     -80,89        0,09         0,08          12,14      
           229    ЛH    89,77         39,12        0,01         0,01          5,88       
                     ВУЗ   95,66        41,70        0,00         0,00          9,62      -0,02216 
                     НЕБ   0,02304    0,01633    
                     229  

           449    ЛH    -89,76       -39,11        0,01         0,01          5,88       
                     ВУЗ   89,77        39,13        0,00         0,00          9,62      -0,02220 
                     НЕБ   -0,02379  -0,02722   
                     303  
           233    ЛH    -686,37     -301,66      1,03         0,91          45,05      
           39      ЛH    458,79       197,93      0,22         0,19          30,02      
                     ВУЗ   227,60      103,70      0,00         0,00          9,61      -0,02254 
                     НЕБ   0,12004    0,04973    

                     39  
           303    ЛH    -458,58     -197,74      0,22         0,19          30,02      
           231    ЛH    88,31        38,53         0,03         0,03          5,79       
           448    ЛH    234,53      100,02       0,12         0,11          15,33      
                     ВУЗ   135,77     59,18         0,00         0,00          9,60      -0,02271 
                     НЕБ   0,03845   -0,06563   
                     231  
           39      ЛH    -88,28       -38,50        0,03         0,03          5,79       

                     ВУЗ   88,30        38,50        0,00         0,00          9,60      -0,02285 
                     НЕБ   0,02199    0,00352    
                     448  
           39      ЛH    -234,41     -99,91        0,12         0,11          15,33      
           323    ЛH    178,32      77,88         0,17         0,15          11,71      
                     ВУЗ   56,10        22,02        0,00         0,00          9,60      -0,02291 
                     НЕБ   0,00858    0,00177    
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                     323  
           448    ЛH    -178,15     -77,72        0,17         0,15         11,71      
           230    ЛH    88,60         38,67        0,04         0,03          5,82       
                     ВУЗ   89,55        39,03        0,00         0,00          9,59      -0,02328 
                     НЕБ   0,01033   -0,01702   

                     230  
           323    ЛH    -88,56       -38,64        0,04         0,03          5,82       
                     ВУЗ   88,60        38,64        0,00         0,00          9,58      -0,02343 
                     НЕБ   0,03056   -0,00915   
                     477  
           3333 ЛH    -1976,29    -874,20      3,40         2,98          119,06     
           22      ЛH    1768,19     780,93      5,78         5,10          106,50     
                     ВУЗ   212,50      96,90        0,00         0,00          10,48    -0,00062 

                     НЕБ   4,49002    3,66721    
                     22  
           477    ЛH    -1762,41   -775,82      5,78         5,10          106,50     
           6        ЛH    1427,52     629,94      4,69         4,02          86,30      
                     ВУЗ   334,80      145,90      0,00         0,00          10,44    -0,00183 
                     НЕБ   -0,09204  0,00384    
                     6  
           22      ЛH    -1422,83   -625,92      4,69         4,02          86,30      

           280    ЛH    84,72         36,94        0,01         0,01          5,13       
           7        ЛH    396,63       176,93      0,21         0,19          24,11      
           232    ЛH    941,40       411,93      2,05         1,76          57,05      
                     ВУЗ   0,00           0,00         0,00         0,00          10,40    -0,00298 
                     НЕБ   -0,04312  -0,00227   
                     7  
           6        ЛH    -396,42     -176,74      0,21         0,19          24,11      
           514    ЛH    96,36         41,94        0,05         0,04          5,84       

           444    ЛH    207,85       94,84        0,02         0,02          12,69      
           302    ЛH    92,38         40,26        0,02         0,01          5,60       
                     ВУЗ   0,00          0,00          0,00         0,00          10,39    -0,00319 
                     НЕБ   -0,05909  0,04274    
                     514  
           7        ЛH    -96,32        -41,90       0,05         0,04          5,84       
                     ВУЗ   96,30        41,90        0,00         0,00          10,39    -0,00337 
                     НЕБ   -0,01379  0,00649    

                     444  
           7        ЛH    -207,83     -94,82        0,02         0,02          12,69      
                     ВУЗ   207,70      94,70        0,00         0,00          10,39    -0,00323 
                     НЕБ   -0,11667  -0,07956   
                     302  
           7        ЛH    -92,37        -40,25       0,02         0,01          5,60       
                     ВУЗ   92,33        40,24        0,00         0,00          10,39    -0,00325 
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                     НЕБ   0,00298    0,00748    
                     280  
           6        ЛH    -84,71        -36,94       0,01         0,01          5,13       
                     ВУЗ   84,70        36,95        0,00         0,00          10,40    -0,00301 
                     НЕБ   -0,00907  0,00050    

                     232  
           6        ЛH    -939,35      -410,17     2,05         1,76          57,05      
           37      ЛH    843,56       368,50      1,34         1,18          51,23      
                     ВУЗ   95,70        41,70        0,00         0,00          10,37    -0,00375 
                     НЕБ   -0,07454  0,04017    
                     37  
           232    ЛH    -842,22     -367,32     1,34         1,18           51,23      
           432    ЛH    483,07       210,90      0,31         0,29          29,39      

                     ВУЗ   359,20      156,50      0,00         0,00          10,35    -0,00434 
                     НЕБ   0,01320    0,04691    
                     432  
           37      ЛH    -482,76     -210,62      0,31         0,29          29,39      
           533    ЛH    354,88      154,89       0,35         0,31          21,61      
                     ВУЗ   127,80      55,74        0,00         0,00          10,35    -0,00460 
                     НЕБ   -0,05506  -0,00239   
                     533  

           432    ЛH    -354,53     -154,58      0,35         0,31          21,61      
           540    ЛH    261,86      114,17       0,06         0,05          15,96      
                     ВУЗ   92,70        40,40        0,00         0,00          10,33    -0,00497 
                     НЕБ   -0,01611  -0,00823   
                     540  
           533    ЛH    -261,80     -114,12      0,06         0,05          15,96      
           404    ЛH    127,42       55,57        0,02         0,02          7,77       
                     ВУЗ   134,30      58,50        0,00         0,00          10,33    -0,00506 

                     НЕБ   0,02462    0,06917    
                     404  
           540    ЛH    -127,40     -55,55        0,02         0,02          7,77       
                     ВУЗ   127,40      55,55        0,00         0,00          10,33    -0,00513 
                     НЕБ   -0,04232  -0,04708   
                     35  
           4444 ЛH    -1146,38    -504,43      6,19         4,03          69,27      
           490    ЛH    145,36       61,17        0,23         0,15          8,72       

           276    ЛH    946,86       422,26      10,55       6,90          57,34      
                     ВУЗ   55,00        21,50        0,00         0,00          10,44    -0,00095 
                     НЕБ   0,81803    0,50018    
                     490  
           35      ЛH    -145,13     -61,02        0,23         0,15          8,72       
           235    ЛH    51,51         20,18        0,01         0,00          3,06       
                     ВУЗ   93,60        40,82        0,00         0,00          10,42    -0,00128 
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                     НЕБ   -0,02495  -0,00280   
                     235  
           490    ЛH    -51,50       -20,17        0,01         0,00          3,06       
                     ВУЗ   51,52        20,19        0,00         0,00          10,42    -0,00131 
                     НЕБ   0,01070    0,01450    

                     276  
           35      ЛH    -936,30     -415,36      10,55       6,90          57,34      
           78      ЛH    855,33       380,08      0,99         0,66          52,39      
                     ВУЗ   81,00        35,30        0,00         0,00          10,31    -0,00291 
                     НЕБ   0,05334    0,02187    
                     78  
           276    ЛH    -854,35     -379,42      0,99         0,66          52,39      
           54      ЛH    761,81       339,05      6,62         4,39          46,74      

                     ВУЗ   92,50        40,34        0,00         0,00          10,30    -0,00312 
                     НЕБ   -0,00831  -0,00024   
                     54  
           78      ЛH    -755,19      -334,66     6,62         4,39          46,74      
           407    ЛH    665,96       295,79      0,87         0,56          41,23      
                     ВУЗ   89,30        38,93        0,00         0,00          10,20    -0,00472 
                     НЕБ   0,01603    0,04121    
                     407  

           54      ЛH    -665,09      -295,23     0,87         0,56          41,23      
           262    ЛH    442,12       193,54      2,60         1,70          27,35      
                     ВУЗ   222,90      101,64      0,00         0,00          10,19    -0,00494 
                     НЕБ   -0,05043  -0,01859   
                     262  
           407    ЛH    -439,52     -191,84      2,60         1,70          27,35      
           36      ЛH    348,22       152,03      0,45         0,30          21,67      
                     ВУЗ   91,30        39,81        0,00         0,00          10,13    -0,00602 

                     НЕБ   -0,00768  0,00528    
                     36  
           262    ЛH    -347,77     -151,73      0,45         0,30          21,67      
           245    ЛH    264,58      115,47       0,50         0,33          16,48      
                     ВУЗ   83,20        36,27        0,00         0,00          10,11    -0,00626 
                     НЕБ   -0,01795  -0,00507   
                     245  
           36      ЛH    -264,08     -115,14      0,50         0,33          16,48      

           246    ЛH    184,42      80,44         0,17         0,11          11,51      
                     ВУЗ   79,66        34,70        0,00         0,00          10,09    -0,00661 
                     НЕБ   -0,02976  -0,01790   
                     246  
           245    ЛH    -184,25     -80,33        0,17         0,11          11,51      
           4        ЛH    95,03         41,42        0,04         0,02          5,94       
                     ВУЗ   89,20        38,89        0,00         0,00          10,08    -0,00678 
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Продовження табл. Д.3 
                     НЕБ   -0,00904  -0,00289   
               4  
           246    ЛH    -94,99      -41,40         0,04        0,02           5,94       
                     ВУЗ  95,00        41,40         0,00         0,00          10,08    -0,00685 
                     НЕБ  -0,00283  0,00313    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сум. навантаження  :Сум. генерація     :Сум. втрати потуж. :Сум. небаланс 
9286,96   4031,95       9670,21   4302,35  389,09    275,23         5,74504   5,24039    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Втрати в системі 10(6) кB: DP = 389,09 кВт 
Втрати в системі 35      кB: DP = 0,00     кВт 
Втрати в системі 110    кB: DP = 0,00     кВт 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Max небаланс P = 4,49002  NB - 477     Max небаланс Q = 3,66721  NB - 477 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ДОДАТОК Е 

Фрагмент реальної схеми радіальної розподільної системи 

електропостачання напругою 35 кВ 

Таблиця Е.1 

Параметри ділянок системи 

Ділянки 

системи 

Номінальна 

напруга, кВ 

Марка 

проводу 

Довжина 

ділянки (L), км 

r0, 

Ом/км 

x0, 

Ом/км 

R, 

Ом 

X, 

Ом 

KT, 

в.о. 

20-21 35 AC-150 11 0,198 0,406 2,178 4,466 - 

21-26 35 AC-95 4,47 0,306 0,421 1,368 1,882 - 

26-32 35 AC-95 11,25 0,306 0,421 3,443 4,736 - 

32-35 35 AC-95 25,5 0,306 0,421 7,803 10,74 - 

35-34 35 AC-95 2,3 0,306 0,421 0,704 0,968 - 

35-36 35 AC-95 10 0,306 0,421 3,06 4,21 - 

20-22 35 AC-95 18,49 0,306 0,421 5,658 7,784 - 

22-27 35 AC-70 5,15 0,428 0,432 2,204 2,225 - 

27-28 35 AC-50 7,36 0,63 0,435 4,637 3,202 - 

20-23 35 AC-95 6,5 0,306 0,421 1,989 2,737 - 

23-29 35 AC-95 10,95 0,306 0,421 3,351 4,61 - 

29-37 35 AC-95 6,2 0,306 0,421 1,897 2,61 - 

37-33 35 AC-95 17,21 0,306 0,421 5,266 7,245 - 

20-30 35 AC-95 16,41 0,306 0,421 5,021 6,909 - 

30-38 35 AC-95 2,13 0,306 0,421 0,652 0,897 - 

38-39 35 AC-70 11,5 0,428 0,432 4,922 4,968 - 

20-25 35 AC-120 23,4 0,249 0,414 5,827 9,688 - 

25-24 35 AC-120 4,95 0,249 0,414 1,233 2,049 - 

24-31 35 AC-70 6,4 0,428 0,432 2,739 2,765 - 

 
Таблиця Е.2 

Вузлові навантаження системи в максимальному режимі 

№ вузла 21 26 32 35 34 36 22 27 28 23 29 37 33 30 38 39 25 24 31 

Рн, кВт 

2
1

6
0

 

1
8

0
0

 

2
1

6
0

 

0
 

1
8

0
0

 

1
8

0
0

 

1
1

5
0

 

1
1

5
0

 

1
3

0
0

 

4
3

2
0

 

1
0

5
0

 

1
3

5
0

 

2
1

6
0

 

1
4

5
0

 

1
8

0
0

 

1
4

0
0

 

1
8

0
0

 

1
8

0
0

 

1
0

7
0

 

Qн, кВар 

1
0

4
0

 

8
0

0
 

1
0

4
0

 

0
 

8
7

0
 

8
7

0
 

5
6

0
 

7
0

0
 

1
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0
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9
0
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5

0
 

1
5

0
0

 

1
0

4
0
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0
 

8
7

0
 

7
0

0
 

8
7

0
 

8
7

0
 

7
0

0
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Таблиця Е.3 

Розрахунок усталеного режиму фрагменту реальної схеми радіальної 

розподільної системи електропостачання напругою 35 кВ 

CXEMA:         20 - вузлів   19 - ділянок   БВ  - 20  

                         БВ - 20        U  = 36,50      кут = 0,0000 
                                                   DRUK REZULTATIV 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Назв. вуз.:NB   :PPO           :QPO         :DP            :DQ            :IFA 
                           :PN            :QN            :PG            :QG            :U         :T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 20 БВ 
           21  ЛH     10296,08   5563,38     223,91       459,12       185,12     

           22  ЛH     3685,78     1519,24     67,50          92,86         63,06      
           23  ЛH     9183,26     5197,06     166,23       228,74       166,91     
           30  ЛH     4780,03     2695,33     113,49       156,17       86,80      
           25  ЛH     4817,59     2682,94     133,00       221,12       87,22      
                 ВУЗ   0,00            0,00            32762,78  17657,90   36,50    0,00000 
                 НЕБ   0,00783     0,05597    
                 21  
           20  ЛH     -10072,17  -5104,26   223,91       459,12       185,12     

           26  ЛH     7912,36      4064,84    87,28          120,07      145,83     
                 ВУЗ   2160,00      1040,00     0,00            0,00           35,22    -0,02635 
                 НЕБ   0,13593      0,54200    
                 26  
           21  ЛH     -7825,08    -3944,77   87,28          120,07      145,83     
           32  ЛH     6024,09      3145,69    132,11        181,73      113,09     
                 ВУЗ   1800,00      800,00       0,00            0,00           34,69    -0,03399 
                 НЕБ   -0,94416    0,96848    

                 32  
           26  ЛH     -5891,98    -2963,97   132,11        181,73       113,09     
           35  ЛH     3730,76     1926,11     121,33        167,00       71,99      
                 ВУЗ   2160,00     1040,00      0,00            0,00           33,67    -0,04914 
                 НЕБ   -1,21279    2,13815    
                 35  
           32  ЛH     -3609,42    -1759,11   121,33        167,00       71,99      
           34  ЛH     1799,33     874,35        2,72            3,74           35,87      
           36  ЛH     1808,21     886,90        11,97         16,47         36,11      

                 ВУЗ   0,00            0,00            0,00            0,00           32,20    -0,07223 
                 НЕБ   -1,90730    2,15207    
                 34  
           35  ЛH     -1796,62    -870,62      2,72            3,74           35,87      
                 ВУЗ   1800,00     870,00        0,00            0,00           32,13    -0,07332 
                 НЕБ   3,40024     -0,61232   
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Продовження табл. Е.3 
                 36  
           35  ЛH     -1796,23    -870,43      11,97         16,47         36,11      
                 ВУЗ   1800,00     870,00        0,00            0,00           31,91    -0,07700 
                 НЕБ   3,77369     -0,41923   
                 22  

           20  ЛH     -3618,28    -1426,38    67,50         92,86         63,06      
           27  ЛH     2468,34     866,38        11,89         12,01         42,41      
                 ВУЗ   1150,00     560,00        0,00            0,00           35,61    -0,01546 
                 НЕБ   0,06635     0,03976    
                 27  
           22  ЛH     -2456,44    -854,37      11,89         12,01          42,41      
           28  ЛH     1306,42     154,41        6,40           4,42            21,45      
                 ВУЗ   1150,00     700,00        0,00            0,00           35,40    -0,01830 

                 НЕБ   -0,03324    -0,00439   
                 28  
           27  ЛH     -1300,02    -149,99      6,40            4,42           21,45      
                 ВУЗ   1300,00     150,00        0,00            0,00           35,22    -0,02108 
                 НЕБ   -0,00490    0,01966    
                 23  
           20  ЛH     -9017,03    -4968,31    166,23       228,74       166,91     
           29  ЛH     4697,16     2878,53      80,19         110,32       89,31      

                 ВУЗ   4320,00     2090,00      0,00            0,00           35,61    -0,01138 
                 НЕБ   0,13113     0,19147    
                 29  
           23  ЛH     -4616,97    -2768,22    80,19         110,32       89,31      
           37  ЛH     3566,78     2618,32      30,67         42,19         73,41      
                 ВУЗ   1050,00     150,00        0,00            0,00           34,80    -0,02107 
                 НЕБ   -0,14450    0,14169    
                 37  

           29  ЛH     -3536,11    -2576,13    30,67         42,19         73,41      
           33  ЛH     2186,09     1076,33      26,41         36,33         40,89      
                 ВУЗ   1350,00     1500,00      0,00            0,00           34,41    -0,02470 
                 НЕБ   -0,04188    0,15484    
                 33  
           37  ЛH     -2159,68    -1040,00    26,41         36,33         40,89      
                 ВУЗ   2160,00     1040,00      0,00            0,00           33,85    -0,03343 
                 НЕБ   0,32348     0,01419    

                 30  
           20  ЛH     -4666,53    -2539,16    113,49       156,17       86,80      
           38  ЛH     3216,51     1589,13      6,72            9,25           58,62      
                 ВУЗ   1450,00     950,00        0,00            0,00           35,34    -0,01511 
                 НЕБ   -0,02085    -0,01590   
                 38  
           30  ЛH     -3209,79    -1579,88    6,72            9,25           58,62      
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Продовження табл. Е.3 
           39  ЛH     1409,88     709,97        9,88            9,97           25,86      
                 ВУЗ   1800,00     870,00        0,00            0,00           35,24    -0,01660 
                 НЕБ   0,07087     0,09081    
                 39  
           38  ЛH     -1400,00    -700,00      9,88            9,97           25,86      

                 ВУЗ   1400,00     700,00        0,00            0,00           34,94    -0,01945 
                 НЕБ   0,00161     0,00509    
                 25  
           20  ЛH     -4684,60   -2461,82    133,00        221,12       87,22      
           24  ЛH     2884,58     1591,83     10,91          18,13         54,30      
                 ВУЗ   1800,00     870,00        0,00            0,00           35,03    -0,02428 
                 НЕБ   -0,00493    0,03925    
               24  

           25  ЛH     -2873,67    -1573,70    10,91         18,13         54,30      
           31  ЛH     1073,72     703,77        3,72            3,76           21,28      
                 ВУЗ   1800,00     870,00        0,00            0,00           34,83    -0,02751 
                 НЕБ   0,07239     0,06129    
                 31  
           24  ЛH     -1070,00    -700,01      3,72            3,76           21,28      
                 ВУЗ   1070,00     700,00        0,00            0,00           34,69    -0,02838 
                 НЕБ  -0,00060    -0,01218   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сум. навантаження  :Сум. генерація     :Сум. втрати потуж. :Сум. небаланс 
31520,00  15770,00  32762,78  17657,90  1246,33   1893,40   3,66836   5,55071    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Втрати в системі 10(6) кB: DP = 0,00        кВт 
Втрати в системі 35      кB: DP = 1246,33 кВт 
Втрати в системі 110    кB: DP = 0,00        кВт 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Max небаланс P = 3,77369  NB - 36         Max небаланс Q = 2,15207  NB - 35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ДОДАТОК Ж 

Авторські свідоцтва 
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ДОДАТОК З 

Акти впровадження 
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