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АНОТАЦІЯ 

Тютюнник Ф.О. Підвищення статичної стійкості електричних систем з 

врахуванням впливу характеристик різнорідних джерел розподіленої генерації. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (14– 

Електрична інженерія). – Національний Університет Біоресурсів і 

Природокористування України, Київ, 2021 

Однією з ключових властивостей що впливають на електропостачання і 

водночас нормальну експлуатацію електричних мереж та систем є здатність 

протистояти збуренням, тобто стійкість. Технології виробництва електроенергії, 

які використовуються в джерелах розподіленої генерації, суттєво відмінні від 

централізованої генерації. На основі цих відмінностей постає проблема стійкості 

систем в яких наявні джерела розподіленої генерації. 

Внаслідок загальносвітового тренду впровадження різнорідних джерел 

розподіленої генерації, задача оцінювання та забезпечення стійкості 

загострюється, що підтверджує інтенсивність наукових досліджень та публікацій 

в останні роки. 

Метою дослідження є підвищення статичної стійкості електричних мереж з 

джерелами розподіленої генерації шляхом вдосконалення систем керування 

інверторами та подальшого розвитку підходів до оцінювання стійкості таких 

систем. 

Для досягнення мети поставлені наступні задачі: 

1. дослідження наявних та перспективних джерел розподіленої генерації в 

розрізі їх динамічних властивостей та впливу на стійкість; 

2. аналіз наявних підходів та засобів керування джерелами розподіленої 

генерації підключеними до мережі через інвертор. Визначення 

головних принципів керування та контрольованих величин; 
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3. розробка математичної моделі доповнень до стратегії керування; 

4. вдосконалення систем керування інверторами шляхом розширення їх 

функціональних можливостей. 

В сучасних дослідженнях, що виконуються в напрямку інтеграції РГ до 

електричних мереж вагоме місце займає вдосконалення систем керування 

джерелами генерації. В даному напрямку можна виділити два рівні – апаратний та 

логічний (або алгоритмічний). Відповідно, важливою задачею, якій присвячено 

значну увагу є розвиток стратегій керування РГ, які являють собою логічну 

основу систем керування. 

Виходячи з аналізу наявних досліджень необхідно акцентувати увагу на 

побудові стратегії керування на основі саме граничного за стійкістю режиму. 

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

розподільчих мереж загострюється необхідність дослідження та подальшого 

розвитку математичного апарату, на якому базується робота систем керування. 

В рамках розробки класифікації джерел розподіленої генерації були 

проаналізовані різнорідні джерела розподіленої генерації. Головними складовими 

контексту класифікації є зосередження уваги на фізичній природі, можливостях 

по керуванню та накопиченню енергії. 

На основі аналізу наукових публікацій можна відзначити що на даний 

момент відсутнє чітке визначення поняття стратегії керування. Функції та загалом 

зміст варіюються залежно від задач, які перед собою ставив кожен з авторів та 

контексту розгляду цих задач. Для досліджень в рамках визначеної мети було 

сформоване узагальнене представлення стратегії керування. 

Оскільки основну цінність результатів роботи становить вдосконалення 

систем керування в рамках алгоритмічної частини, тобто стратегії керування, 

тому слід наголосити на наступних отриманих результатах: 

1. розроблено критерії узгодження параметрів джерел розподіленої 

генерації, в контексті дотримання граничного за статичною стійкістю 

режиму; 
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2. запропоновано вдосконалення алгоритмічної частини систем керування 

джерелами розподіленої генерації шляхом застосування підходів 

оцінювання граничного за стійкістю режиму; 

3. запропоновані підходи та структури інтеграції доповнень до наявних 

систем керування. 

При отриманні критеріїв узгодження параметрів джерел розподіленої 

генерації були використані система комп’ютерної алгебри MAXIMA та пакет 

MATLAB. Деякі результати відрізняються одне від одного, це пов’язано з 

відмінностями в парадигмах мов програмування на яких розроблені дані 

програми. Це головна причина відмінностей в алгоритмах обчислень та підходу 

до задачі отримання розв’язку рівнянь при виконанні символьних обчислень. 

Рішення про вибір використання розв’язку отриманого за допомогою MATLAB 

або MAXIMA має робитися на основі особливостей апаратно-програмної 

платформи, на якій реалізується логічна частина системи керування. 

Оскільки динамічні властивості джерел генерації відіграють важливу роль в 

питаннях пов’язаних із стійкістю, запропоновано підхід до імітації інерції 

безінерційних джерел, що базується на відтворенні динамічних властивостей 

турбогенераторів. Запропонований підхід відрізняється застосуванням 

неперервних залежностей, на противагу поширеним дискретним підходам. 

Вагомим ефектом від поширення джерел розподіленої генерації є 

зменшення перетоків потужності на різних рівнях електричних мереж, як 

наслідок підвищення статичної стійкості, виражене у збільшенні коефіцієнту 

запасу за активною потужністю. Це було підтверджено в результатах 

моделювання на прикладі схеми IEEE 14 Bus System. Були розглянуті  три 

сценарії за яких в розподільчих мережах підключаються джерела розподіленої 

генерації. Частка джерел розподіленої генерації складає 10, 30 та 50% від об’єму 

споживання в кожному з вузлів. 

При сценарії підключення 10% джерел розподіленої генерації мінімальна 

величина зростання коефіцієнту запасу за активною потужністю складає 0,022 

в.о., максимальна величина зростання коефіцієнту 0,055 в.о.. У випадку сценарію 
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з заміщенням 30% споживання потужністю джерел розподіленої генерації 

мінімальна величина зростання коефіцієнту запасу за активною потужністю 

складає 0,037 в.о., максимальна величина зростання коефіцієнту 0,167 в.о.. У 

випадку сценарію з заміщенням 50% мінімальна величина зростання коефіцієнту 

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

зростання коефіцієнту 0,278 в.о.. 

Слід відзначити, що аналогічні результати можуть бути отримані на різних 

рівнях ієрархії та відповідних різних класах напруги. Даний факт додатково 

засвідчує важливість задачі розвитку систем керування джерелами розподіленої 

генерації.  

Система керування повинна працювати як на рівні керування окремим 

джерелом розподіленої генерації, так і на рівні узгодження режимів декількох 

джерел. З метою відтворення роботи системи керування на різних рівнях були 

розроблені відповідні моделі в середовищі MATLAB/Simulink та проведене 

моделювання. 

При моделюванні були розглянуті два способи зміни потужності джерела – 

зміна модульного значення ерс та зміна кута ерс. Еквівалентом керування 

модульним значення ерс, в контексті приєднання через інвертор, є керування 

коефіцієнтом модуляції блоку широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). За 

допомогою засобів пакету MATLAB/Simulink були виконані відповідні серії 

моделювань. 

Побудовані графічні залежності, які відображають основні елементи 

математичної моделі. 

Основну практичну цінність результатів роботи становить вдосконалення 

систем керування в рамках алгоритмічної частини, тобто стратегії керування. 

Додатково проаналізовано результати роботи, на основі цього запропоновано 

доповнення до логічної частини систем керування джерелами розподіленої 

генерації. В рамках задачі синтезу стратегії керування запропоновано основні 

етапи та складові. 
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Розглянуті основні залежності отримані в процесі розробки математичної 

моделі, та встановлені принципи узгодження параметрів при інтеграції даних 

компонентів до стратегії керування 

Важливою компонентою стратегії керування є задача оцінювання 

граничного за стійкістю режиму та отримання відповідних показників. 

Специфікою задачі є можливість оперування різними параметрами для 

досягнення граничного режиму, як наслідок – використання різних аналітичних 

залежностей для оцінювання такого режиму та корегування в рамках стратегії 

керування. Оскільки необхідний зв’язок між параметрами які використані в блоці 

забезпечення стійкості та моделлю решти стратегії керування, була 

запропонована відповідна математична модель. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше науково обґрунтовано критерії узгодження параметрів джерел 

розподіленої генерації для ідентифікації граничного за статичною 

стійкістю режиму, що дало можливість враховувати наявність в 

електричних системах широкого спектру пристроїв з різними 

принципами побудови та експлуатації. 

2. Удосконалено методи керування розподіленою генерацією шляхом 

використання критерію оцінювання граничного за стійкістю режиму, 

які на відміну від існуючих, забезпечують  функціонування гібридних 

енергосистем в зоні режимної безпеки. 

3. Вперше розроблена математична модель для імітації інерції, яка 

основана на динамічних властивостях турбогенераторів, що дало 

можливість реалізувати узгоджене керування джерелами 

розосередженої генерації різних принципів дії та конструктивного 

виконання. 

4. Отримали подальший розвиток в напрямку узагальнення та уніфікації 

теоретичні основи стратегії керування джерелами розподіленої 

генерації, що на відміну від існуючих, враховують характерні риси 

гібридних електричних систем сучасного рівня складності. 
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РОЗПОДІЛЕНА ГЕНЕРАЦІЯ, СТАТИЧНА СТІЙКІСТЬ, СТРАТЕГІЯ 
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ABSTRACT 

Tiutiunnyk F.O. Increasing the static stability of electrical systems, taking into 

account the influence of the characteristics of heterogeneous sources of distributed 

generation. – The qualification scientific work on the rights of manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy 

on a specialty 141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics (14 

Electrical Engineering). – National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

One of the key properties that affect the power supply and at the same time the 

normal operation of electrical networks and systems is the ability to withstand 

disturbances, i.e. stability. Electricity generation technologies used in distributed 

generation sources are significantly different from centralized generation. Based on 

these differences, there is a problem of stability of systems with sources of distributed 

generation. 

Due to the global trend of penetration of different sources of distributed 

generation, the task of stability evaluating and assurance is exacerbated, which confirms 

by the intensity of research and publications in recent years. 

The aim of the study is improving the static stability of electrical networks with 

distributed generation sources by improving inverter control systems and further 

development of approaches to evaluating the stability of such systems. 

To achieve this goal the following tasks are set: 

1. study of existing and prospecting sources of distributed generation in terms 

of their dynamic properties and impact on stability; 

2. analysis of existing approaches and means of control of distributed 

generation sources connected to the network through an inverter. Main 

principles of control and tracing quantities definition; 

3. development of a mathematical model of additions to the control strategy; 

4. improving inverter control systems by expanding their functionality. 
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Recent research carried out in the direction of integration of the DG into electrical 

networks, an important place is keep by the improvement of control systems for 

generation sources. In this direction, we can distinguish two levels – hardware and logic 

(or algorithmic). Accordingly, an important task is development of DG control 

strategies, which are the logical basis of control systems. 

According to analysis of existing research, it is necessary to focus on building a 

control strategy based on the edge mode. 

Due to the growing trend of the share of generation sources at the level of 

distribution networks, research and further development of the mathematical apparatus 

on which the operation of control systems based is becoming more acute. 

As part of the development of the classification of distributed generation sources, 

different distributed generation sources were analyzed. The main components of the 

classification context are the focus on the physical specific, control and energy storage 

capabilities. 

According to the analysis of scientific publications, it can be noted that nowadays 

there is no clear definition of the concept of control strategy. The functions and the 

content in general are depending on the tasks set by each of the authors and the context 

of consideration of these tasks. A generalized view of management strategy was formed 

for research within the defined goal. 

Since the main point of the results is the improvement of control systems within 

the algorithmic part, i.e. control strategy, so we should emphasize the following results: 

1. developed criteria for matching the parameters of distributed generation 

sources, in the context of compliance with the limit of static stability of the 

mode; 

2. improvement of algorithmic part of control systems of sources of distributed 

generation by application of approaches of estimation of limit on stability of 

a mode has been proposed; 

3. proposed approaches and structures for integration of additions to existing 

control systems. 
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The MAXIMA computer algebra system and the MATLAB package were used to 

obtain the criteria for matching the parameters of distributed generation sources. Some 

results differ from each other due to differences in the paradigms of the programming 

languages. This is the main reason for the differences in the algorithms of calculations 

and the approach to the problem of obtaining the solution of equations during 

performing symbolic calculations. The decision to choose the use of the solution 

obtained with MATLAB or MAXIMA should be make on the basis of the features of 

the hardware and software platform on which the logical part of the control system is 

implemented. 

Approach to simulating the inertia based on reproducing the dynamic properties 

of turbogenerators has been proposed. The proposed approach differs in the use of 

continuous dependences, in contrast to the common discrete approaches. 

A significant effect of using distributed generation sources is the reduction of 

power flows at different levels of electrical networks. Increasing static stability is result 

of it, expressed in an increase in the ratio for active power. This was confirmed in the 

simulation results on the example of the IEEE 14 Bus System. Three scenarios were 

considered, in each distributed generation sources are connected to distribution 

networks. The share of distributed generation sources is 10, 30 and 50% of the 

consumption in each of the nodes. 

In the scenario of connecting 10% of distributed generation sources, the minimum 

growth rate of the ratio for active power is 0.022 p.u., the maximum value of the growth 

factor is 0.055 p.u.. In the case of the scenario with replacement of 30% of power 

consumption of distributed generation sources, the minimum growth factor in active 

power is 0.037 p.u., the maximum value of the growth factor is 0.167 p.u.. In the case of 

the scenario with a replacement of 50%, the minimum value of the growth factor for 

active power is 0.061 p.u., the maximum value of growth factor is 0.278 p.u.. 

It should be noted that similar results can be obtained at different levels of the 

system hierarchy and the corresponding different voltage. This fact further proves to the 

importance of the task of developing control systems for distributed generation sources. 
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Control system should work both at the level of control of a single source of 

distributed generation, and at the level of coordination of modes of several sources. In 

order to study the operation of the control system at different levels, models were 

developed in the MATLAB / Simulink environment and simulations were performed. 

During the simulation, two ways of changing the power of the source were 

considered – changing the modular value of the emf and changing the angle of the emf. 

The equivalent of controlling the modular value of the emf, in the context of connection 

via an inverter, is controlling the modulation factor of the pulse width modulation unit 

(PWM). Appropriate series of simulations were performed using the MATLAB / 

Simulink package. 

Graphical dependences are build, which represent the main elements of the 

mathematical model. 

The main practical value of the results is the improvement of control systems 

within the algorithmic part, i.e. control strategy. Within the problem of synthesis of 

control strategy the main stages and components are proposed. 

The main dependences obtained in the process of developing a mathematical 

model are considered, and the principles of parameter coordination in the integration of 

these components into the control strategy are established. 

An important component of the management strategy is the task of estimation the 

limit on the stability of the mode and obtaining indicators.  

Scientific novelty of the obtained results: 

1. For the first time, the criteria for matching the parameters of distributed 

generation sources to identify the limit of static stability of the mode, which 

made it possible to take into account the presence in electrical systems of a 

wide range of devices with different principles of construction and 

operation. 

2. Improved methods of distributed generation control by using the criterion 

for estimation the stability limit of the mode, which, in contrast to the 

existing ones, ensure the functioning of hybrid power systems in the mode 

security zone. 
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3. For the first time a mathematical model for simulating inertia was 

developed, which is based on the dynamic properties of turbogenerators, 

which made it possible to implement coordinated control of sources of 

distributed generation of different principles of operation and design. 

4. Theoretical bases of control strategy of distributed generation sources which, 

contrary to existing, consider characteristic features of hybrid electric 

systems of modern level of complexity have received the further 

development in the direction of generalization and unification. 

DISTRIBUTED GENERATION, STATIC STABILITY, LIMIT OF 

STABILITY, LIMIT OF POWER, MECHANICAL CHARACTERISTICS OF 

GENERATORS, POWER SYSTEM. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Однією з ключових властивостей що впливають на 

електропостачання і водночас нормальну експлуатацію електричних мереж та 

систем є здатність протистояти збуренням, тобто стійкість. Технології 

виробництва електроенергії, які використовуються в джерелах розподіленої 

генерації, суттєво відмінні від централізованої генерації. На основі цих 

відмінностей постає проблема стійкості систем в яких наявні джерела 

розподіленої генерації. 

Однією з особливостей комплексу задач пов’язаних із стійкістю є їх тісний 

взаємозв’язок з великою кількістю наукових напрямків проєктування та 

експлуатації електричних мереж, наприклад топологія, керування режимами та 

інші. У зв’язку з тим, що в кожній країні тривалий час існували власні усталені 

підходи до проєктування та розробки нормативної документації по керуванню 

режимами, виникла значна кількість варіацій підходів до оцінювання та 

забезпечення стійкості. 

Внаслідок загальносвітового тренду впровадження різнорідних джерел 

розподіленої генерації, задача оцінювання та забезпечення стійкості 

загострюється, що підтверджує інтенсивність наукових досліджень та публікацій 

в останні роки. 

Питаннями забезпечення та підвищення стійкості електроенергетичних 

систем у різні часи займалися P. M. Anderson, A. A. Fouad, П.С. Жданов, 

С.О.Лебедєв, Л.В. Цукерник, В. Н. Авраменко, О.М. Костюк, М.І. Соломаха, 

С.М.Банько, О.Ф. Буткевич та інші вчені. 

Дисертація виконана відповідно до планів наукових досліджень на кафедрі 

електропостачання ім. проф. В.М. Синькова НУБІП «Розробка теорії структурно-

параметричного синтезу гібридних систем електроживлення та їх інтеграція до 

розподільчих електричних мереж в сільських регіонах» (номер державної 

реєстрації  0113U003830). 
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Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення статичної 

стійкості електричних мереж з джерелами розподіленої генерації шляхом 

вдосконалення систем керування інверторами та подальшого розвитку підходів до 

оцінювання стійкості таких систем. 

Для досягнення мети поставлені наступні задачі: 

1. дослідження наявних та перспективних джерел розподіленої генерації в 

розрізі їх динамічних властивостей та впливу на стійкість; 

2. аналіз наявних підходів та засобів керування джерелами розподіленої 

генерації підключеними до мережі через інвертор. Визначення 

головних принципів керування та контрольованих величин; 

3. розробка математичної моделі доповнень до стратегії керування; 

4. вдосконалення систем керування інверторами шляхом розширення їх 

функціональних можливостей. 

Об’єктом дослідження є перехідні процеси в електричній мережі з 

джерелами розподіленої генерації. 

Предметом дослідження є закономірності, які складають математичну 

модель зв’язку властивостей генеруючих установок з їх режимними параметрами 

та параметрами режиму електричних систем в умовах перехідного процесу. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених у роботі завдань базується 

на законах електротехніки, теорії лінійних та нелінійних кіл, теорії стійкості. В 

основу покладено інструменти математичного аналізу. Математична обробка в 

ході досліджень здійснювалась із застосуванням системи комп’ютерної алгебри 

MAXIMA та пакету MATLAB в тому числі MATLAB/Simulink в процесі 

імітаційного моделювання. Достовірність результатів забезпечена коректним 

застосуванням методів дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Вперше науково обґрунтовано критерії узгодження параметрів джерел 

розподіленої генерації для ідентифікації граничного за статичною 

стійкістю режиму, що дало можливість враховувати наявність в 
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електричних системах широкого спектру пристроїв з різними 

принципами побудови та експлуатації. 

2. Удосконалено методи керування розподіленою генерацією шляхом 

використання критерію оцінювання граничного за стійкістю режиму, 

які на відміну від існуючих, забезпечують  функціонування гібридних 

енергосистем в зоні режимної безпеки. 

3. Вперше розроблена математична модель для імітації інерції, яка 

основана на динамічних властивостях турбогенераторів, що дало 

можливість реалізувати узгоджене керування джерелами 

розосередженої генерації різних принципів дії та конструктивного 

виконання. 

4. Отримали подальший розвиток в напрямку узагальнення та уніфікації 

теоретичні основи стратегії керування джерелами розподіленої 

генерації, що на відміну від існуючих, враховують характерні риси 

гібридних електричних систем сучасного рівня складності. 

Апробація матеріалів дисертації. 

Основні положення дисертації доповідались та були схвалені на: II 

International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering YSF-2016 

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

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

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми математичного 

моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій» (Рівне, 

2018 р.); IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology 

(Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Цілі сталого 

розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» (Київ, 

2018 р.); XV Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми сучасної 

електротехніки-2018» (Київ, 2018 р.); IEEE 39th International Conference on 

Electronics and Nanotechnology (Київ, 2019 р.); V міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій 

та автоматики в АПК» (Київ, 2019 р.) 
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1 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ ЗАДАЧІ 

ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ 

Оцінювання стійкості дає інформацію стосовно допустимості певного 

режиму, та гранично допустимих показників режимних параметрів. Дана 

процедура є початковим етапом в розробці, плануванні заходів підвищення 

стійкості. 

1.1 Аналіз сучасних тенденцій розвитку електроенергетики у розрізі 

впливу на стійкість 

На даний час спостерігається загальносвітова тенденція зростання кількості 

генеруючих установок малої потужності [48], [102], [110], тобто розподіленої 

генерації. Дані установки здебільшого використовують відновлювані джерела 

енергії. Відповідно до [1] аналогічна ситуація склалася і в Україні. Подальший 

розвиток відновлюваних джерел енергії є одним з ключових завдань першого та 

наступних етапів реалізації ЕСУ [1]. Очікується збільшення частки в кінцевому 

споживанні до 11% [1]. Також в [1] відзначається потреба в максимальному 

залученні місцевої складової в процесі виробництва електроенергії. Даний факт 

відображає тенденцію до розосередження, децентралізації генерації 

електроенергії [101]. 

Додатково в [1] відзначається необхідність максимального використання 

місцевих видів палива [84], [90], що визначає вибір відповідного типу технології 

генерації на основі оцінювання доступних первинних джерел енергії та 

показників ефективності їх перетворення [115], [117]. Даний факт є позитивним з 

економічної точки зору, але питання впливу такого шляху розвитку місцевої 

генерації на стійкість, на різних ієрархічних рівнях, є малодослідженим. Можливі 

ризики полягають у потенційному негативному впливі окремих технологій 

генерації на стійкість, та можливій значній концентрації джерел, які 
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використовують такі технології генерації в певних сегментах мережі. Негативний 

вплив може мати багато проявів: 

 стохастичний характер первинних джерел енергії; 

 відсутність або недостатність засобів накопичення енергії, з метою 

балансування збурень в процесі експлуатації мереж; 

 технологічні обмеження, які зумовлюють недостатню маневреність 

видачі потужності. 

В наукових публікаціях можна знайти декілька шляхів або сценаріїв 

зростання частки розподіленої генерації. Відповідно до [1] в Україні очікується 

збільшення об’ємів виробництва джерелами розподіленої генерації із відповідним 

зменшенням виробництва традиційними (централізованими) джерелами. В 

таблиці 1.1 відображені відповідні числові показники процесу заміщення 

турбогенераторів великої потужності еквівалентною за сумарною потужністю 

кількістю джерел розподіленої генерації. 

 

Таблиця 1.1 – Зростання кількості генеруючих установок при поширенні 

розподіленої генерації 

Одинична потужність 

турбогенератора, МВт 

Структура 

Кількість, од. 
Одинична потужність, 

МВт 

При одиничній потужності джерела РГ 2,5 МВт 

100 40 2,5 

160 64 2,5 

200 80 2,5 

При одиничній потужності джерела РГ 6 МВт 

100 16 6 

160 26 6 

200 33 6 

При одиничній потужності джерела РГ 12 МВт 
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100 8 12 

160 13 12 

200 16 12 

 

У випадку виведення з експлуатації генеруючих об’єктів великої 

потужності та їх заміщення малими електростанціями матиме місце зростання 

кількості генеруючих елементів. Даний факт слід особливо відзначити, оскільки 

фактичне збільшення кількості генеруючих елементів системи  викликає 

зростання математичної розмірності системи, та ускладнює її аналіз. 

В [1] зазначене державне сприяння розвитку місцевих енергетичних 

ініціатив, зокрема малого та середнього бізнесу в сфері енергетики спрощення 

процедур організації транзиту, що відповідає принципу свободи доступу до 

транзитних потужностей. Державна підтримка даного напрямку додатково 

сприятиме поширенню джерел розподіленої генерації, але водночас 

підсилюватиме проблеми, які при цьому виникатимуть. Дані проблеми пов’язані з 

відповідальністю, правами та обов’язками учасників ринку. Їх прояв виражений у 

рішеннях, що приймаються в процесі керування режимом.  

Залишається актуальною необхідність централізованого диспетчерського 

керування та відповідних систем автоматичного керування. Особливо це 

стосується системи керування та диспетчеризації націлених на забезпечення 

стійкості. При цьому потрібна збалансованість економічних факторів, особливо 

об’ємів видаваної потужності учасниками ринку, об’єми та перерозподіл транзиту 

потужності, при появі нових невеликих приватних електропостчальних компаній 

[114], [57], [46]. Різні аспекти впровадження джерел розподіленої генерації та їх 

вплив на режим електричних мереж розглянуті в [18] - [23], [85] 

У зв’язку з зростанням частки джерел розподіленої генерації загострюється 

проблема оцінювання стійкості на нижчих ієрархічних рівнях 

електроенергетичної системи, тобто на рівні розподільчих мереж. 
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1.2 Сучасний стан задачі оцінювання стійкості. Аналіз моделей та 

підходів, які використовуються при оцінюванні 

Стійкість електричної системи оцінюється за її здатністю відновлювати 

усталений режим роботи після збурень різного роду, при цьому без переходу до 

асинхронного режиму. Згідно [2] стійкість поділяється на статичну та динамічну. 

Статична стійкість  це здатність енергосистеми повертатись до усталеного 

режиму після малих збурень режиму, за яких зміни параметрів дуже малі проти 

їхніх середніх значень без переходу до асинхронного режиму [2]. 

Динамічна стійкість  це здатність енергосистеми повертатись до 

усталеного режиму після значних збурень, за яких зміни параметрів режиму 

порівнюються із значеннями цих параметрів без переходу до асинхронного 

режиму [2]. 

Відповідно до [17] розподіл йде на стійкість у малому та стійкість у 

великому. В певному наближенні стійкість в малому можна розглядати як певний 

аналог статичної стійкості, а стійкість у великому – динамічної. 

Стійкість у малому – це стійкість усталеного (стаціонарного) руху, який 

знаходиться під впливом безперервної дії малих збурень – ввімкнення та 

вимкнення невеликих навантажень, короткі замикання та їх відключення на рівні 

розподільчих мереж і т.д. 

Стійкість у великому – це стійкість стаціонарного руху після дії таких 

збурень як короткі замикання та їх відключення в мережах високої напруги, 

ввімкнення та вимкнення ліній електропередач високої напруги, потужних 

навантажень. 

Згідно [2], [3] при оцінці стійкості електроенергетичних систем (ЕЕС) 

нормуються три групи збурень, їх перелік із зазначенням причини виникнення 

небалансу наведені в таблиці 1.2 
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Таблиця 1.2 – Аварійний небаланс потужності 

Група 

збурення 

Причина виникнення аварійного 

небалансу потужності 

І 

Накид реактивної потужності внаслідок вибігу двигунів великого 

споживання з наступним груповим самозапуском через короткочасне 

порушення електропостачання [2] 

ІІ 

Вимкнення підключених до мережі спільним вимикачем на стороні 

ВН  генератора або блока генераторів або раптова значна зміна 

перетоку потужності через ППС або вимкнення ППС чи вузла 

навантаження за значень небалансу, не більших від значень 

потужності найбільшого блока АЕС [2] 

ІІІ 

Збурення груп І та ІІ з вимкненням елемента мережі чи генератора, 

що внаслідок ремонту одного з вимикачів призводить до вимкнення 

іншого елемента мережі чи генератора. [2] 

Виникнення аварійного небалансу потужності з будь-яких причин за 

значень небалансу, більших від значень для групи ІІ, але не більших 

від значень потужності найбільшої електростанції. [2] 

 

Стійкість в контексті пропускної здатності перетину для заданої схеми та 

режиму роботи визначають: 

 наближеністю до межі за статичною стійкістю (для певного заданого 

режиму з відомими показниками), яка кількісно виражається через коефіцієнти 

запасу з активної потужності в досліджуваних перетинах та (або) напруги у 

вузлах навантаження і взаємних кутів їх векторів;  

 динамічною стійкістю заданого режиму при виникненні збурень . 

Значення коефіцієнта запасу з активної потужності в досліджуваному 

перетині визначають за формулою 
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 , (1.1) 

де ГРP  – значення активної потужності, яка протікає через 

досліджуваний перетин, в умовах граничного за статичною стійкістю режиму, 

МВт; 

 P   перетік активної потужності через досліджуваний перетин в 

конкретному режимі, що розглядається, МВт; 

 Р   амплітуда нерегулярних коливань активної потужності в 

досліджуваному перетині в режимі, що розглядається, МВт. 

Під впливом нерегулярних коливань перетік у контрольованому перетині 

може змінюватись в межах РP  . 

Амплітудні значення коливань активної потужності ( Р ) у перетині, який 

досліджується, оцінюють на основі проведених вимірювань (коливання з 

нерегулярним характером зазвичай мають період від 2 хв до 60 хв залежно від 

підходів регулювання перетоку) [2]. 

При відсутності числових даних результатів проведених вимірювань, 

числове значення Р  можна розрахувати за формулою [2] 
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НН

РР
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КР




 , (1.2) 

де 
1НР , 

2НР   загальні значення потужності навантаження; 

 Коефіцієнт К  становить:  

К = 1,5  при ручному регулюванні перетоку потужності через перетин; 

К = 0,75  при автоматичному керуванні та обмеженні перетоку 

потужності через перетині. 
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При розрахунку коефіцієнту запасу статичної стійкості з активної 

потужності здійснюють обтяження режиму за рахунок нарощування перетоку 

потужності через перетин до отримання граничного за стійкістю режиму. 

В рамках експлуатаційних задач для контролю за відповідністю нормованих 

запасів статичної стійкості, зазвичай, застосовують величини актуальних значень 

перетоків активної потужності. 

При наявності потреби та коли це аргументовано розрахунками, величини 

максимальних та аварійних допустимих перетоків через конкретний 

контрольований перетині допустимо визначати залежно (як функцію) від 

перетоків через інші перетини та/або напруги в контрольованих вузлових точках 

енергосистеми. Такі перетоки та напруги необхідно відносити до контрольованих 

параметрів для перетину, що розглядається. 

Залежно від умов сценарію який розглядається, як контрольовані допустимо 

використовувати й інші параметри режиму електричної системи, в тому числі 

величини кутів між векторами напруги на кінцях ПЛ. 

Граничні величини контрольованих параметрів, за умови дотримання яких 

нормований коефіцієнт запасу з активної потужності в конкретному перетині 

відповідає межам, визначають та фіксують на основі проведених розрахунків для 

режимів роботи енергосистем. 

Значення коефіцієнта запасу з напруги UK  у вузлах навантаження 

визначають за формулою [2] 

 
КР

КР
U

U

UU
K


 , (1.3) 

де U   напруга вузла мережі при аналізі режиму, кВ; 

 КРU   критичне значення напруги в тому самому вузлі, що 

узгоджується з межею, нижче якої можливе виникення порушення стійкості 

навантаження, кВ. 
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При відслідковування узгодження з нормованими запасами з напруги при 

експлуатаційній практиці допустимо використовувати напругу в довільних вузлах 

енергосистеми. Граничні величини напруги в контрольованих вузлах фіксують на 

основі розрахунків та оцінювання режимів роботи електричних систем. 

Згідно [2] нормуються величини коефіцієнтів запасу, значення яких 

наведені в таблиці 1.3 

 

Таблиця 1.3 – Значення показників стійкості енергосистеми 

Перетік у 

перетині 

Мінімальний 

коефіцієнт 

запасу з 

активної 

потужності 

PK  

Мінімальний 

коефіцієнт 

запасу з 

напруги 

UK  

Групи збурень, за яких 

повинна забезпечуватись 

стійкість у перетині 

За 

нормальної 

схеми 

За 

ремонтної 

схеми 

Нормальний 0,20 0,15 І, ІІ, ІІІ І, ІІ, ІІІ 

Обтяжений 0,20 0,15 І, ІІ І 

Вимушений 

(післяаварійний) 
0,08 0,10   

 

Встановлюють поділ на групи збурень, при виникненні яких необхідно 

утримувати як динамічну стійкість, так і значення нормованих запасів статичної 

стійкості в післяаварійних режимах. Крім того, мінімальні допустимі величини 

коефіцієнтів запасу з активної потужності в перетинах і напруги у вузлах 

навантаження визначають за умовами статичної стійкості електричної системи. 

При цьому в рамках допустимої області режимів необхідне дотримання 

відсутності саморозхитування. Саморозхитування, зазвичай, спричиняється та 

посилюється при роботі енергосистеми з контрольованими параметрами, 

близькими до їх граничних значень. Якщо в ході експлуатації електричної 

системи виникає саморозхитування, потрібно оперативно, залучаючи резерви 

реактивної потужності електростанцій, збільшувати напругу на ПС, прилеглих до 

перетину, та розвантажувати по перетоку активної потужності перетин, в якому 

виникає саморозхитування, до повного його усунення. Надалі потрібно вживати 

заходів щодо усунення первинних причини виникнення саморозхитування 
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(перевірка та налаштування регуляторів збудження генераторів електростанцій, 

узгодження систем автоматики тощо). 

Також режими з максимальними допустимими та аварійними допустимими 

перетоками потрібно оцінювати на відсутність виходу за межі термічного 

перевантаження обладнання з врахуванням граничної тривалості даного режиму, 

а також оцінити на відсутність інших обмежень, які не пов’язані зі стійкістю 

електричної систем (величини граничного протиаварійного управління при 

розвитку аварій в ході роботи з допустимим перетоком тощо). 

Дотримання показників стійкості при виникненні нормативних збурень, які 

спричиняють «ослаблення» контрольованого перетину, може не виконуватися, 

якщо: 

а) граничне значення статичної (аперіодичної) стійкості в зв’язках, які 

розглядаються в перетині, не виходить за межі потрійного значення 

розрахованої амплітуди нерегулярних коливань потужності в цьому 

перетині; 

б) граничне значення статичної (аперіодичної) стійкості в перетині, який 

оцінюється, зменшується в умовах післяаварійному режимі більше ніж 

на 70 % відносно нормованого значення (доаварійної схеми). 

При виникненні зазначених ситуацій допускається автоматичне розділення 

електричної системи по даному перетину до появи асинхронного ходу або при 

його початку. При цьому розділення системи по зв’язках, які залишились у 

перетині, при коректній роботі засобів ПК не повинен спричиняти каскадний 

розвиток аварії. 

В ході роботи будь-яке відхилення від обмежень, що стосуються 

нормального режиму в контрольованому перетині, обумовлює перехід до 

вимушеного перетоку; що неможливе без дозволу рівня вищої оперативної 

інстанції, підпорядкуванні якої знаходяться зв’язки цього перетину. 

Перехід до режиму експлуатації з вимушеним перетоком у перетині за 

умови відповідного оформлення (запису) у диспетчерському журналі оперативно 

може дозволяти черговий диспетчер вищої оперативної інстанції на часовий 
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проміжок до 40 хв (для післяаварійного стану понад дозволених 20 хв) для 

забезпечення (покриття) максимуму режиму навантаження чи для введення 

керування відповідно до пріоритетності електропостачання споживачів та 

залучення резервних потужностей на електростанціях. 

За деяких умов є прийнятною довготривала експлуатація з вимушеним 

перетоком у перетинах ОЕС України, для яких оформлюється спеціальне Рішення 

про допустимість і умови роботи із зниженим запасом стійкості у перетині. 

Рішення повинне готуватися ДП НЕК «Укренерго» в довільній формі, на основі 

розрахунків, та затверджуватися керівництвом Міненерго. 

Згідно [10], [24], [11], [12], розрізняють більше видів стійкості. 

Статичну стійкість визначають як здатність певного заданого усталеного 

режиму відновлюватись після дуже малих за амплітудою відхиленнях параметрів 

його режиму РП  відносно вихідних значень, а не відходити від них. Також 

статичною стійкістю називають характеристику змінного режиму протидіяти 

малим відхиленням (флуктуаціям) та малим коливанням в рамках деякого 

граничного режиму. 

Динамічну стійкість оцінюють при значних, зазвичай нелінійних, 

відхиленнях параметру режиму РП , які зазвичай супроводжуються змінами 

схеми з’єднань та параметрів електричної системи і значень їх параметрів. В 

літературі часто виділяють два типи динамічної стійкості  синхронну та 

результуючу. 

Під синхронною стійкістю розуміють забезпечення дотримання режиму при 

великих відхиленнях (коливаннях), але без зміни кута ротора генератора на 180-

360. 

Під результуючою стійкістю зазвичай розуміють повернення режиму після 

короткочасного порушення синхронізму, наприклад при експлуатації протягом 

деякого часу генераторів електричної системи або її частин несинхронно, але при 

поверненні нормальної синхронної роботи після декількох змін кута ротора 

генератора на 180-360 («поворотів ротора»). Це відновлення може відбуватись 
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самостійно, спричинено внутрішніми властивостями системи, або в результаті дії 

спеціальних пристроїв системної автоматики. 

Згідно [10], [24] фізична інтерпретація оцінювання механізму порушення 

стійкості може виконуватись з використанням енергетичного або силового 

підходу. При силовому підході стійкість електричної системи оцінюється за 

умовою рівності нулю прикладених до тіла (системи) сил в стані рівноваги. При 

відхиленні тіла від позиції рівноваги виникає сила, що прагне повернути його в 

вихідне положення. Якщо при стані рівноваги тіло має певну швидкість, то сили, 

які виникають в наслідок цього, повинні мати напрямок проти вектора швидкості. 

За енергетичного підходу оцінювання закономірності стійкості визначаються на 

основі теореми Діріхле, за якою система буде вважатися стійкою, якщо 

потенціальна енергія консервативної системи у стані рівноваги прямує до 

мінімуму. 

Коли у система характеризується такими властивостями, що енергія після 

припинення дії збурення витрачається швидше, ніж надходить від зовнішнього 

джерела, то новий режим у результаті збурення не буде забезпечений енергією. 

Тому, відповідно має бути здійснено повернення до попередній усталений або 

близький до нього режим – система статично стійка. Відповідно до [10], [24] за 

енергетичного підходу між енергією джерела ГW , яка надходить у систему, та 

енергією W , витраченою на навантаження і покриття втрат,  повинен бути 

встановлений стан рівноваги WWГ  . За будь-якого незначного збурення, що 

виявляється під час зміни параметра режиму П  на величину П , цей баланс 

порушується. Оскільки )(1 ПfWГ  , )(2 ПfW   джерело збільшує генерацію 

енергії на ГW  і спостерігається зміна витрат енергії у системі на W .  

За такого підходу умовою забезпечення стійкості системи (критерій 

стійкості) слугує вираз ПWПW Г  //  або у диференціальній формі 

0/)(  dПWWd Г . 

Різницю  WWWГ  визначають як надлишкову енергію. При цьому 

критерій стійкості виражається у вигляді 
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Тобто режим стійкий, якщо маємо негативну похідну від надлишкової 

енергії за обраним параметром П . 

Наближене оцінювання стійкості режиму в інженерних розрахунках 

засноване на критерії стійкості, їх також називають практичними критеріями 

стійкості. 

Загалом, згідно [10], [24], практичні критерії стійкості знаходяться на основі 

умови рівності нулю головного детермінанта системи рівнянь, при цьому 

вважаються незмінними необхідні параметри режиму. Інакше кажучи критерії 

отримуються шляхом фіксації певних змінних. Наприклад прийнявши незмінною 

частоту в електричній системі, напругу вузлової точки та потужність у вузловій 

точці граничний за стійкістю режим матиме місце при умові [11], [24] 

 0
d

dP
, (1.5) 

Похідна 
d

dP
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де E   е.р.с. генератора; 

 CU   напруга системи; 

 резX   результуючий опір. 

Виходячи з вищезазначеного, при додатних значеннях синхронізуючої 

потужності стан стійкості режиму забезпечений, тобто на основі знаку слідує 
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висновок про стійкий чи не стійкий стан системи. На основі значень 

синхронізуючої потужності можна перейти до оцінювання запасу стійкості. 

При умові незмінності частоти та забезпеченні балансу за активною 

потужністю у вузлі навантаження умовою, що визначає межу граничного за 

стійкістю режиму буде [24] 

 0
dU

dE
. (1.7) 

Врахування характеристик генераторів впливає на результат розрахунків по 

оцінюванню стійкості, а в певних сценаріях, як буде показано далі, цей вплив 

може виявитися досить суттєвим [14], [28]. Загалом,суттєвим недоліком даного 

підходу можна назвати неможливість врахування специфіки технологій, що 

використовуються в розподіленої генерації. Висновок про значення граничного 

режиму, та загалом про стійкий чи не стійкий стан робиться на основі параметрів 

режиму та параметрів системи, а характеристики джерела, які описують його 

фізичні властивості, не враховуються.  

Згідно [24], в усталеному режимі СЕП (система електропостачання) 

значення параметрів режиму під впливом різноманітних факторів, передусім 

навантаження, варіюються навколо стану рівноваги. Коли параметри режиму 

отримують прирощення, відносно малі у порівнянні з їх усталеними величинами, 

такі дії на стан рівноваги вважаються слабкими збуреннями. 

При оцінюванні стійкості також можливе застосування методу малих 

коливань, він є більш точним, за рахунок включення в модель динамічних 

властивостей системи, але орієнтований на аналітичний розв’язок системи 

диференціальних рівнянь. Він надає можливість оцінювання стану системи на 

основі аналізу коренів диференціальних рівнянь руху системи. Досить вагомою 

перевагою застосування точних методів є орієнтованість на встановлення 

характеру руху системи. 
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На відміну від процедури оцінювання статичної стійкості за практичними 

критеріями, суть цього методу малих коливань полягає у аналізі рівнянь руху у 

вигляді рівнянь малих змін параметрів відносно їх початкових значень. Якщо 

режим СЕП описується рівняннями не надто високого порядку, то для оцінки 

статичної стійкості можна використовувати метод малих коливань.  

В системі постійно виникають збурення, , які спричиняють малі відхилення, 

не характеризуються ні по точці їх виникнення, ні по величині. Тому, вважається, 

що джерело походження збурюючи впливів таке, що неможливо детермінувати 

абсолютні величини змін параметрів режиму при їх варіації відносно усталених 

вихідних значень [10]. 

Як наведено в [17], стан режиму СЕП у будь-який момент часу може бути 

поданий диференціальним нелінійним рівнянням збуреного руху 
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де iy   сукупність показників режиму СЕП, тобто функцій часу; 

 if   зовнішні впливи, зміна яких може бути довільною. 

У стані рівноваги режим СЕП характеризується усталеними значеннями 

( 0,iy ) зазначених показників 

    0,0,, 0,00,0 ii fFytY  . (1.9) 

При   00,0,0 ifF  збурювальні впливи  тимчасові (передбачаємо, що вони 

минають за 0tt  ). Тоді рівняння (1.9) є рівнянням незбуреного руху. Ліву частину 
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рівняння (1.8) можна виразити через малі відхилення 0,iii yyx   показників 

режиму iy  від усталених значень 0,iy , записавши 
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Тут складові, які містять ix , характеризують перехідний процес  tX , 

викликаний збуреннями. Початкові умови для перехідного процесу при 0tt   

      00,00,0 tytyxtx iiii  . (1.11) 

При розгляді випадку незбуреного руху 0ix . Оцінювання стійкості на 

основі системи рівнянь (1.10) обґрунтована теоремами Ляпунова. Дві теореми 

Ляпунова дали обґрунтування рівнянь першого наближення.  

В другій теоремі зазначається, що за умови наявності серед коренів 

характеристичного рівняння першого наближення наявні корені, дійсні частини 

яких додатні, то незбурений рух вважається нестійким, якими б не були нелінійні 

функції в правій частині початкової рівності. 

Згідно першої теореми при характеристичному рівнянні першого 

наближення, що має корені тільки з від’ємними дійсними частинами, незбурений 

рух є асимптотично стійким, якими б не були нелінійні функції в правій частині 

початкової рівності. 

Як зазначено в [18], при застосуванні лінеаризації можливе виникнення 

неоднозначностей щодо адекватності отримуваних результатів. Згідно [24], під 

час вирішення інженерних завдань достатньо керуватись фізичним трактуванням 

наведених визначень стійкості стосовно характеру перехідного процесу  tX  за 
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амплітудою. При наявності аперіодично стійкого перехідного процесу за 

амплітудою затухаючий. При коливальному процесі спостерігається збереження 

стійкості за умови незмінної амплітуди коливань, а порушення стійкості  у разі 

збільшення їх амплітуди. 

Як зазначено в [17], при високому порядку характеристичного рівняння 

системи, яке має вигляд [17] 

   0... 1
2

2
1

10  


nn
nnn apapapapapD , (1.12) 

отримання коренів є досить трудомісткою операцією, тому її зазвичай замінюють 

операцією пошуку закономірностей зв’язку коренів із коефіцієнтами 

характеристичного рівняння або з певними функціями від коефіцієнтів. Такі 

закономірності називаються критеріями стійкості. Математично критерії стійкості 

означають відсутність коренів в правій півплощині. 

Згідно [24] критерії стійкості розподіляються на прямі, ті які потребують 

знаходження коренів характеристичного рівняння, та опосередковані, які не 

потребують обчислення коренів. Також критерії поділяються на алгебраїчні, серед 

них можна виділити методи Рауса та Гурвіца, та частотні  методи D-розбиття, 

Найквіста, Михайлова. 

Для аналізу статичної стійкості електричних систем найчастіше 

застосовуються критерій Гурвіца та метод D-розбиття. В обох випадках 

попередньо складається характеристичне рівняння та визначаються вирази його 

коефіцієнтів.  

Метод D-розбиття відображає область статичної стійкості в координатах 

виокремлених параметрів. В якості таких параметрів в більшості випадків 

використовуються коефіцієнти посилення та постійні часу АРЗ. Крім того, метод 

D-розбиття відображає характер межі статичної стійкості, аперіодична або 

коливальна, в останньому випадку визначає частоту коливань. 
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Як описано в [24] критерій Гурвіца відображає взаємозалежність між 

коефіцієнтами характеристичного рівняння у формі нерівностей, виконання яких 

є необхідною та достатньою умовою статичної стійкості систем будь-якої 

складності. Для попередньої оцінки стійкості в першу чергу використовується 

необхідна умова  всі коефіцієнти характеристичного рівняння повинні бути 

додатними. Критерій Гурвіца дає змогу визначити характер порушення стійкості. 

Так, зміні знаку вільного члену характеристичного рівняння при обтяженні 

режиму стійкої системи відповідає аперіодичне порушення стійкості, а 

передостаннього визначника  коливальної. 

Критерій Гурвіца надає можливість для простих випадків, при порядку 

характеристичного рівняння який не перевищує 4, отримати аналітичний вираз 

для меж граничного за стійкістю режиму, наприклад мінімальні та максимально 

допустимі величини коефіцієнта регулювання по відхиленню напруги в АРЗ 

(автоматичне регулювання збудження). 

1.3 Огляд та аналіз поточних досліджень в напрямку керування 

джерелами розподіленої генерації 

В [4] визначено та охарактеризовано архітектуру керування силовою 

електронікою, починаючи з рівня напівпровідникових приладів до рівня 

електроенергетичної системи. Сфера застосування включає використання силової 

електроніки в сфері забезпечення якості електроенергії та джерел живлення 

спеціального  призначення, гнучкі системи передачі змінного струму (FACTS), 

високовольтні лінії передачі постійного струму (HVDC), розподілену генерацію, 

системи накопичення енергії тощо з діапазоном потужності від сотень кВт до 

тисяч МВт, але з акцентом на діапазон від 1 МВт до сотень МВт. 

Стандарти [5], [6] охоплюють питання процедур виробництва, введення в 

експлуатацію, періодичні випробування та оцінювання, які слід виконати, щоб 

підтвердити, що функції взаємозв’язку та взаємодії обладнання та систем, що 

з’єднують джерела розподіленої генерації з електроенергетичною системою, 
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відповідають даному стандарту. Джерела розподіленої генерації повинні 

відповідати вимогам, зазначеним у IEEE Std 1547. Для узгодження та перевірки 

відповідності цим вимогам необхідні стандартизовані процедури випробувань та 

оцінки. Ці процедури повинні забезпечувати повторюваність результатів та 

гнучкість для врахування різноманітних технологій та функцій джерел 

розподіленої генерації.  

Стандарти [7], [8] визначають інтерфейси відкритої системи для силової 

електроніки, що використовується в розподільчих мережах потужністю понад 100 

кВт. Необхідні інтерфейси живлення, моніторингу, обміну інформацією, 

управління та захисту базуються на технологічній зрілості, прийнятих практиках 

та дозволах для подальшого впровадження пов’язаних із цим  технологій. Також 

визначено чіткі механізми оцінки, управління інтерфейсом та профілактичне 

тестування на відповідність, які повинні використовуватися для перевірки та 

перевірки відкритих систем. Існуючі енергосистеми, які ще не містять 

електронних силових інтерфейсів та високошвидкісних мереж зв’язку, необхідних 

для використання цього стандарту, мають бути вдосконалені шляхом його 

застосування. Інтерфейси згруповані в ключові та неключові інтерфейси і 

базуються на технологічній зрілості, прийнятих практиках та дозволах для 

подальшого впровадження технологій. Мета цього документа – надати єдиний 

стандарт для інтерфейсів відкритих систем силової електроніки в розподільчих 

мережах потужністю понад 100 кВт. Викладені технічні умови та вимоги 

застосовуються універсально для підтримання загальної продуктивності та 

ефективності енергосистеми в змінних умовах призначення та навантажень. Цей 

стандарт доповнює IEEE Std 1662. 

Оскільки в Smart Grid мікромережах постійно-змінного струму («AC&DC») 

є велика кількість перетворювачів, інверторів, двонаправлених перетворювачів, 

датчиків та лічильників, як збирати дані в режимі реального часу з елементів 

електромережі та надсилати їм команду керування для здійснення віддаленого 

моніторингу оптимальності режиму [36], [88], надійність та ефективність є 

головними проблемами, з якими стикається та повинна забезпечувати система 
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керування мікромережею. У роботах [72], [61] розроблена 3-рівнева архітектура 

зв’язку для інтелектуальної мікромережі AC&DC. У цій системі було використано 

різні методи зв’язку, щоб вирішити проблему наявності значної кількості 

пристроїв з різним типом протоколу зв’язку [68]. Було розроблено тестову 

(демонстраційну) систему для перетворення даних з різних термінальних 

пристроїв в центральній системі  управління, а передачу команд управління було 

організовано шляхом  надсилання на термінальні пристрої для більшої надійності 

та ефективності. Аналогічні результати отримані в [44], [79], [77] , [50] 

Гібридна архітектура мікромереж змінного та постійного струму привертає 

особливу увагу, оскільки вона поєднує в собі переваги систем обох типів струму. 

Контроль гібридної мікромережі представляє значну науково-дослідну та 

інженерну проблему, а отже, потребує збільшення зусиль у дослідженні. Автори 

статті [53] зробили огляд стратегій керування для гібридної мікромережі змінного 

струму. Представлені типові та нові гібридні топології мікромереж. Розглянуті 

різні типи перетворювачів [89], що пропонуються для підключення підмереж 

змінного та постійного струму. Проведена детальна дискусія щодо стратегій 

керування для досягнення різних цілей керування. Зосереджено окрему увагу на 

кожному з широких аспектів керування, а саме на оцінюванні (розрахунках), 

управлінні генеруванням [87], координованому керуванні, аналізі стійкості, якості 

енергії та стратегіях захисту. Нарешті, окреслюються прогалини у дослідженнях 

та можливі підходи до вирішення. Подібні дані та результати представлені в [48], 

[31], [96], [64]. 

Оскільки зазвичай джерела розподіленої генерації по суті видають  

імпульсну потужність, і більшість із них мають перетворювач постійного струму, 

автори в публікації [39] розглядають стратегію управління багатьма завданнями 

для інверторів розподіленої генерації. Запропонована стратегія одночасно 

забезпечує видачу потужності  в мережу, а також працювати як компенсатор 

падіння напруги або активний фільтр потужності, збалансовуючи  коливання 

струму навантаження та покращуючи якість електроенергії [99]. Основна 

відмінність запропонованої методології по відношенню до інших полягає в тому, 
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що запропоновані алгоритми (цикли, «контури») керування (control loops) 

базуються на декомпозиціях консервативної енергетичної теорії (Conservative 

Power Theory) [67], [102]. Це забезпечує роз’єднані сигнали зворотного зв’язку 

для потужності та струму для управління інвертором, пропонуючи дуже гнучку, 

вибіркову та потужну стратегію для системи управління джерелами розподіленої 

генерації [49]. У статті також обговорюється вибір опорного сигналу для 

видачі/споживання активної потужності в/з мережі. В публікаціях [55], [52], [82], 

[116] розглянуті системи керування інверторами на інших теоретичних засадах. 

Більшість контролерів розподіленої генерації побудовані на регулюванні  

потужності (втрат P та Q) [78], [62] для досягнення надійної роботи розгалуженої 

мережі. Тим не менше, по суті, регулятор потужності має повільну реакцію часу 

та уповільнює коректування частоти та рівня напруги зі змінами навантаження. У  

роботі [76] пропонується новий підхід до керування поточними втратами та метод 

точного визначення коефіцієнта керування. Контроль іншими показниками 

розглянутий в [91], [30], [32], [71] 

Велика кількість розподіленої генерації виробляє енергію з відновлюваних 

джерел енергії, таких як вітер або сонце, які приєднуються на низькій, середній 

або високій напрузі [105]. Контроль та керування на всіх рівнях є досить 

складним та ресурсовитратним з технічної точки зору, а порушення напруги, 

спричинені в тому числі додатковими генераторами, не можуть бути зафіксовані. 

Крім того, мінлива природа відновлювальних енергій може мати негативний 

вплив на параметри мережі. У публікації [56], [70] представлений алгоритм 

регулювання напруги, який узгоджує зміни в енергопостачанні. Він забезпечує 

стабілізацію та утримування напруги у визначеному діапазоні за допомогою 

реактивної або активної потужності розподіленої генерації [81]. Алгоритм був 

перевірений за допомогою розробленої моделі мережі, що містить велику частку 

відновлюваних джерел розподіленої генерації. Подібні алгоритми, але з доданим 

відстеженням інших показників розглянуті в [43], [109], [41]. Відзначаються їх 

переваги в кожному з випадків. 
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В [48] запропоновано нову структуру контролера потужності для 

оптимізації вихідної активної потужності групи генераторів у розподільчій 

мережі. Кожна шина в розподільчих системах генерації доповнюється двома  

функціональними модулями: модуль розподіленої економічної диспетчеризації 

(distributed economic dispatch – DED) та модуль спільного управління (cooperative 

control – CC). На підставі теорії розподіленого узгодження запропонований та 

впроваджений алгоритм DED для обчислення оптимальних обсягів генерації 

активної потужності для кожного генератора [108], [63]. Модуль CC приймає та 

відстежує зворотні зв’язки генерації активної потужності електроенергії [86] 

таким чином, що баланс між генерацією та попитом гарантується при 

мінімальних експлуатаційних витратах, задовольняючи всі технологічні 

обмеження процесу генерації [37], [47]. Розподілені стратегії технічного та 

економічного управління покращують надійність та можливість швидкого 

підключення нових об’єктів у мікромережах [74], [111]. Імітаційні дослідження 

додатково демонструють ефективність запропонованого підходу. 

З метою ефективного розміщення джерел розподіленої генерації великої 

потужності в активних розподільчих енергетичних мережах у роботі [106] 

пропонується розосереджена ієрархічна структура для економічного управління 

кількома джерелами в межах трьох рівнів [34], [68]: третинного, вторинного рівня 

регулювання генерації та первинного рівня регулювання частоти [71], [100], [33]. 

На третинному рівні діє розподілена диспетчерська стратегія [87] розроблена для 

оптимального розподілу базової точки [59] активної потужності джерел, із 

загальним дисбалансом генерації та навантаження, який локально оцінюється 

конкретними (окремими) джерелами за допомогою дискретного алгоритму 

узгодження, лімітованим в часі [67] або [69], [70]. У вторинному рівні розроблена 

стратегія корекції справедливого розподілу об’ємів генерації [75], заснована на 

оцінюванні  співвідношення розподілу потужності, щоб своєчасно врівноважити 

відхилення від балансу [54], яке виникає на третинному рівні. На первинному 

рівні реалізований контролер зниження рівня частоти [35], здійснюється 

оцінювання та керування накопиченням енергії акумулятора та навантаженням 
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для підтримки задовільних параметрів частоти системи [51], [83]. Запропонована 

ієрархічна структура – це повністю розподілений підхід до координації процесу 

генерації, який може оптимально контролювати вихідну потужність декількох 

джерел розподіленої генерації з мінімальними ускладненнями, забезпечуючи при 

цьому задовільну частоту системи, а також враховуючи невизначеності, які 

характерні для відновлюваної енергетики [38]. Моделювання продемонструвало 

ефективність запропонованої розподіленої ієрархічної системи для оптимальної 

координації вихідних потужностей джерел та регулювання частоти системи. 

Виходячи з аналізу наявних досліджень необхідно акцентувати увагу на 

побудові стратегії керування на основі саме граничного за стійкістю режиму. 

1.4 Висновки по розділу 

1. Виходячи з сучасних тенденцій розвитку енергетики, зважаючи на 

тренд децентралізації, який виражений у розвитку розподіленої генерації, 

сприянні розвитку локальних енергетичних об’єднань можна зробити висновок 

про необхідність подальшого розвитку систем керування джерелами розподіленої 

генерації. Даний розвиток має відбуватись в напрямку поєднання в них елементів 

як централізованого керування так і розосередженого. Таке поєднання має 

відбуватись на засадах балансу між інтересами приватного бізнесу, інвестиційної 

привабливості та дотримання технічних вимог до процесу генерації, передачі та 

розподілу електроенергії, особливо аспектів пов’язаних із забезпеченням 

стійкості.  

2. Вибір технології генерації ґрунтується на оцінюванні місцевих видів 

палива. Такий підхід є позитивним з економічної точки зору, але містить в собі  

потенційні ризики, пов’язані з перенасиченням району однотипними 

генеруючими установками, які використовують один вид первинної енергії. Дані 

ризики ґрунтуються на специфіці кожного з видів генерації, та їх впливі на 

режим, як електромережі, так і енергосистеми в цілому. Звідси слідує висновок 

про необхідність дослідження характеристик різнорідних джерел розподіленої 
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генерації, особливо їх динамічних властивостей та можливостей по керуванню 

режимом видачі потужності, що має істотний вплив на стійкість як на рівні 

електричних мереж, так і на рівні енергосистеми в цілому. 

3. В сучасних дослідженнях, що виконуються в напрямку інтеграції РГ 

до електричних мереж вагоме місце займає вдосконалення систем керування 

джерелами генерації. В даному напрямку можна виділити два рівні – апаратний та 

логічний (або алгоритмічний). Відповідно, важливою задачею, якій присвячено 

значну увагу є розвиток стратегій керування РГ, які являють собою логічну 

основу систем керування. Виходячи з аналізу наявних досліджень необхідно 

акцентувати увагу на побудові стратегії керування на основі саме граничного за 

стійкістю режиму. 

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

розподільчих мереж загострюється необхідність дослідження та подальшого 

розвитку математичного апарату, на якому базується робота систем керування. 
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2 РОЗРОБКА ДОПОВНЕНЬ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДЖЕРЕЛАМИ 

РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В РАМКАХ ЗАДАЧІ ОЦІНЮВАННЯ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ 

2.1 Створення класифікації джерел розподіленої генерації в контексті їх 

впливу на стійкість 

Принцип розподіленої генерації передбачає використання різних первинних 

джерел енергії та, відповідних їм технологій генерації. В даній роботі основну 

увагу буде приділено джерелам розподіленої генерації, які приєднані до мережі 

через інвертор. В таблиці 2.1 представлено класифікацію джерел приєднаних 

через інвертор розподіленої генерації. 

 

Таблиця 2.1 – Класифікація джерел розподіленої генерації 

               Тип 

Фактор 

Вітрові 

генератори 

Сонячні 

електростанції 
Паливні елементи 

Фізична 

інерційність 

Мають механічну 

інерцію (маховий 

момент) 

Механічна інерція 

відсутня (можлива 

наявність 

алгоритмів 

віртуальної інерції) 

Механічна інерція 

відсутня (можлива 

наявність 

алгоритмів 

віртуальної інерції) 

Показники 

первинного 

джерела 

енергії 

Швидкість вітру 

Освітленість, 

температура, 

швидкість вітру 

Енергія хімічної 

реакції 

Фізичні 

засоби 

керування 

Керування кутом 

лопатей вітрової 

турбіни 

Керування кутом 

нахилу панелей 

(або засоби MPP) 

Керування хімічною 

реакцією 
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Логічні засоби 

керування 

Система 

керування 

інвертором 

Система керування 

інвертором 

Система керування 

інвертором 

Накопичувачі 

електроенергії 
Зазвичай відсутні 

Залежно від 

потужності 

Залежно від 

потужності 

 

Під фізичною інерційністю тут слід розуміти наявність чи відсутність 

обертових частин. На основі аналогії до моменту ротора турбогенератора 

запропоновані показники, які можуть відображати швидкість зміни параметра. 

Показники первинного джерела енергії – це фактори, які можуть чисельно 

охарактеризувати енергію первинного джерела. Наприклад загальне поняття 

інтенсивності або величини виражені в кількості за одиницю часу. 

Фізичні засоби керування – системи для зміни ефективності перетворення 

первинного джерела енергії.  

Накопичувачі електроенергії – акумуляторні батареї, в даному випадку. 

При розгляді задачі забезпечення стійкості з точки зору дотримання певного 

рівня запасу стійкості, вагоме місце займає поняття режиму видачі потужності 

джерелами розподіленої генерації. 

В рамках цього, ключове місце посідають підходи до керування видачею 

потужності та технічні особливості, які обмежують динаміку даного процесу. 

Або, іншими словами, технологічні особливості кожної конкретної технології 

генерації електроенергії, які виконують роль обмежень динаміки видачі 

потужності джерелами розподіленої генерації в умовах нормального або 

аварійного перехідного процесу.  

Енергія обертального руху тіла може бути виражена залежністю 

 
2

J
E

2
 , (2.1) 
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де J   момент інерції; 

    кутова швидкість. 

Енергія накопичена в ємності може бути виражена як 

 
2

CU
E

2

 , (2.2) 

де С   заряд ємності; 

 U   напруга. 

Енергія накопичена в акумуляторній батареї може бути виражена як 

 QUE  , (2.3) 

де Q   заряд батареї; 

 U   напруга. 

 

В результаті аналізу параметрів та схем різнорідних джерел розподіленої 

генерації, на основі даних таблиці 2.1 та вищезазначених аналітичних 

залежностей були визначені їхні можливості по накопиченню енергії. Величини 

накопичення енергії, які фактично зумовлюють межі регулювання. Дана 

інформація структурована в таблиці 2.2 

 

Таблиця 2.2 – Накопичення енергії джерелами розподіленої генерації 

               Тип 

Фактор 

Вітрові 

генератори 

Сонячні 

електростанції 
Паливні елементи 

Базовий 

рівень 

накопичення 

енергії 

2

J
E

2
  

2

CU
E

2

  
2

CU
E

2
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Додаткове 

накопичення 

енергії 
2

CU

2

J
E

22




 QU
2

CU
E

2

  QU
2

CU
E

2

  

 

Слід додатково наголосити на наступних аспектах: 

 динамічні властивості сучасних акумуляторних батарей дозволяють 

розглядати  їх як компонент схеми швидкодіючого регулювання 

частоти; 

 однією з функцій системи керування має бути узгодження 

характеристик (властивостей) батареї, первинного джерела енергії, 

задач регулювання режиму (який режим потрібно підтримувати, або як 

його потрібно змінювати, у відповідності до яких закономірностей); 

 до складу генеруючої установки входять різнотипні накопичувачі 

електричної енергії, але найбільш істотною складовою, яка 

безпосередньо відповідає за режим видачі електричної енергії, є 

логічний рівень керування інвертором, та, відповідно, математичні 

моделі на яких він базується. Логічний рівень має враховувати фізичні 

обмеження джерел розподіленої генерації. Саме система керування 

інвертором визначає динамічні властивості джерела в цілому. 

2.2 Формування узагальненої стратегії керування 

На основі аналізу наукових публікацій можна відзначити що на даний 

момент відсутнє чітке визначення поняття стратегії керування. Функції та загалом 

зміст варіюються залежно від задач, які перед собою ставив кожен з авторів та 

контексту розгляду цих задач.  

Для досліджень в рамках задачі доповнення стратегії керування джерел 

розподіленої генерації необхідно сформувати узагальнене представлення. 



54 

 

По-перше, головною функцією є обчислення та керування режимом видачі 

потужності кожним джерелом, в залежності від групи факторів 

 розташування джерел генерації; 

 схема з’єднань мережі; 

 типи джерел генерації (технологічні особливості використання кожного 

з первинних джерел енергії); 

 економічні показники, пов’язані з мінімізацією втрат та ефективністю 

використання первинних джерел енергії; 

 економічні показники, пов’язані з мінімізацією втрат та ефективністю 

використання первинних джерел енергії; 

 реалізація алгоритмів «справедливого розподілу» попиту на 

електроенергію між джерелами розподіленої генерації, які належать 

різним власникам. 

По-друге, стратегія керування націлена на узгодження оптимальних та/або 

граничних параметрів режиму мережі. 

По-третє, стратегія керування передбачає використання методів оптимізації, 

або комбінації методів, які інтегровані з системою керування. 

В аналітичному вигляді, найбільш адекватним є представлення у вигляді 

системи нерівностей. 
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, (2.4) 

де n21 x,x,x    координати, в ролі координат можуть виступати, 

наприклад  , U ,  ; 

 n21 h,h,h    параметри, в ролі параметрів можуть виступати, 

наприклад J , E , x , R ; 
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 i21 A,A,A    умови, обмеження за якими здійснюється керування. 

2.3 Математичні аспекти доповнення до систем керування джерел 

розподіленої генерації в рамках задачі оцінювання граничного за 

стійкістю режиму 

В наявних підходах та розробках систем керування джерелами розподіленої 

генерації задачі забезпечення стійкості приділено недостатньо уваги. Наявні 

підсистеми націлені на моніторинг та корегування поточного стану системи. 

Окрім того, наявні системи розвиваються в контексті прийнятого в тій чи іншій 

країні рівня зв’язаності та найбільш поширених схем електричних мереж, в 

контексті режимів роботи електричних мереж. Також, слід відзначити, що задача 

оцінювання та забезпечення стійкості за умов переходу до автономного режиму 

(енергоострів) потребує додаткового розгляду. 

В підході, що заснований на використанні оцінювання граничного за 

стійкістю режиму закладені принципово інші можливості. Головна з них – 

попередження, недопущення порушення стійкості, можливість визначення 

параметрів режиму та умов, які не виводять систему на граничний режим. 

Для ілюстрації даного підходу за основу було взято метод малих коливань, 

як найбільш простий в розумінні [17], [27]. Але такий підхід може бути 

реалізований на інших математичних моделях. 

Відповідно до [13], для системи, що складається з М генераторів, 

потужності генераторів можуть бути виражені за допомогою наступних рівнянь 

[26]: 
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де 1E … ME   ерс генераторів; 

 12 … M1   кути між векторами ерс; 

 12y … M1y   провідності відповідних гілок. 

 

Відносні кути розраховуються як  
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Кути   розраховуються як  
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arctg90  (2.7) 

Для системи з М генераторів можна записати рівняння малих коливань, що 

мають вигляд: 
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 (2.8) 

де 1T … MT   постійні інерції. 

  

Величина постійної інерції, на основі довідникового значення махового 

моменту, розраховується за формулою  
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баз

J
P

nGD
T

2274,2 
  (2.9) 

де 2GD   довідникова величина махового моменту генератора; 

 n   частота обертання; 

 базP   базисна потужність. 

 

Поділивши рівняння на відповідні значення постійних інерції, та віднявши 

від першого наступні по черзі, остаточний вигляд рівнянь малих коливань, які 

зв’язують відносні кути [13]: 
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Відносні прискорення генераторів, взятих попарно: 
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Висновки стосовно стійкості робляться на основі коренів 

характеристичного рівняння, складеного на основі відносних прискорень 

генераторів. Для стійкого стану корені повинні бути дійсними та від’ємними [13]: 
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 0AxA...xAxAx )1M(2)2M(2
3M

4
2M

2
1M  

  (2.12) 

де 1A … MA   коефіцієнти характеристичного рівняння. 

 

Візьмемо за онову модель двох генераторів [94], що працюють на 

навантаження. 

 

 

Рисунок 2.1 – Еквівалентна схема моделі 

Зазвичай визначення граничного режиму за стійкістю полягає в покроковій 

зміні початкового стійкого режиму. На кожному кроці перевіряється стійкість 

системи. Ітераційний процес продовжується доки не буде досягнуто режим 

близький межі стійкості (межа визначається критерієм стійкості). Головним 

недоліком при такому підході є значна кількість розрахунків, що в свою чергу 

впливає на швидкість та виділені обчислювальні ресурси при розв’язку даної 

задачі. 

Задача визначення граничного режиму зазвичай постає при оцінюванні 

запасу стійкості. Однозначний висновок про кількісну характеристику запасу 

стійкості можливий лише за наявності інформації опису способу зміни режиму 

(обтяження режиму). При різних підходах до обтяження режиму виникають 

граничні режими виражені у різних параметрах. Інакше кажучи – факту існування 

граничного режиму можна досягнути шляхом зміни різних параметрів. Перехід до 

абсолютного виміру постановки задачі, за якого можна отримати однозначну 
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кількісну характеристику рівня запасу стійкості (в тому числі граничного режиму) 

за будь якого способу обтяження, є неможливим. 

В загальному випадку процедура переходу до межі стійкості полягає у зміні 

параметрів системи до досягнення граничного режиму. Однак, для спрощення, 

зазвичай розглядають процес зміни тільки одного параметру. 

Розглянемо класичний приклад рівняння руху нерегульованої синхронної 

машини 

 Т2

2

Msin
X

EU

dt

d
J  




 (2.13) 

В даному рівнянні ерс машини Е, опір X, момент турбіни MТ, напруга на 

шині безмежної потужності U та частота  розглядаються як параметри. Якщо 

розглянути зв’язок з поняттям стратегії керування, слід відзначити необхідність 

зміни окремих параметрів, на узгодження яких націлена стратегія керування. 

Отже, граничний режим можна отримати шляхом зміни будь якого параметру 

окремо. З вищезазначеного слідує, що можливі різні варіації граничного режиму, 

утворені з відповідних комбінацій параметрів та координат. Слід відзначити, що 

вибір таких комбінацій узгоджується алгоритмами стратегії керування. В даному 

випадку (вищезазначене рівняння) координата одна – кут , при всіх комбінаціях 

(граничних режимах) вона приймає одне й те саме значення. Якщо продовжити 

логічний напрям аналогії з синхронною машиною, то потужність машини та 

електромагнітний момент, які також можна розглядати як координати при 

складанні рівнянь руху – не завжди однакові, оскільки перебувають в 

функціональній залежності не тільки від кута . 

Якщо розглядати саме комбінації параметрів (а не окремі параметри), то 

додатково слід враховувати коефіцієнти пропорційності між параметрами (тобто 

між елементами комбінації) та відповідні допустимі межі (діапазони, допустимі 

області). 
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З теоретичної точки зору – існує значна кількість можливих комбінацій, або 

окремих параметрів для виходу на граничний режим. Враховуючи взаємозв’язки 

між координатами – кількість таких зростає геометрично. Тому, знову, слід 

повернути увагу до конкретної стратегії керування, конкретних функцій та 

відповідних комбінації параметрів, які включені до законів керування. А стратегія 

керування, в свою чергу, базується на конкретних практичних задачах, часто з 

акцентом на специфіку регіону (географічної локації). 

Розглянемо спрощений сегмент мережі на прикладі роботи двох двома 

шинної нерегульованої системи з одним спільним навантаженням. Рівняння руху 

такої системи мають вигляд [18] 
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При звичному розгляді в ролі координат в наведених рівняннях виступають 

швидкості (частоти) машин 1, 2, частота та напруга вузлової точки 

(балансуючого вузла), кути машин 1, 2. В якості параметрів розглядаються 

постійні інерції J1, J2, модулі векторів ерс Е1, Е2, опори Х1, Х2, RН, моменти турбін 

М1, М2, номінальна швидкість (частота) системи S. 
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Проведемо деякі паралелі з поняттям стратегії керування та оцінювання 

граничного режиму у випадку підключених через інвертор джерел. Сучасні 

технологічні можливості по керуванню видачею потужності силових інверторів 

дозволяють розглядати в якості координат ті ж величини. Однак, що важливо в 

рамках даної роботи, величини постійних інерції можуть також розглядатися як 

координати, оскільки є характеристиками алгоритму системи керування та, 

відповідно, можуть змінюватися. Зміна (налаштування) значення інерції може 

розглядатися як функціональна можливість системи керування інвертором. Слід 

відзначити, вданий час окреслений окремий науковий напрямок розробки 

алгоритмів та підходів до імітації інерції. Відповідно, закономірності оцінювання 

та узгодження інерційності є складовими компонентами стратегії керування, що 

відкриває принципово нові можливості по керуванню режимами та дотриманням 

граничного режиму. 

При стаціонарних режимах (зазвичай розглядаються при оцінюванні 

статичної стійкості) всі похідні рівні нулю, а швидкості машин однакові (1 = 2 

= u = ). Тому рівняння (2.14) – (2.17) приймають вигляд 

 0)M,E;U,,(FMsin
X

UE
1T1111Т1

1

1  


 (2.20) 

 0)M,E;U,,(FMsin
X

UE
2T2222Т2

2u

2  


 (2.21) 

 0)R,E,E;U,,(F
R

U
sin

X

E
sin

X

E
Н21213

H
2

2

2
1

1

1    (2.22) 

 

0)E,E;U,,,(F

cos
X

E

X

U
cos

X

E

X

U

21214

2
2

2

2

S
1

1

1

1

S

















 (2.23) 

Умову досягнення граничного режиму можна виразити через якобіан, в 

даному випадку умова матиме вигляд 
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Вирази елементів якобіана 
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Умову (2.24) можна записати у вигляді 
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Розглянемо отримання умов граничного режиму на основі методу малих 

коливань. Даний математичний апарат визнано непридатним для практичного 

застосування при оцінюванні стійкості реальних систем, однак його використання 

для ілюстрації теоретичних принципів є класичним підходом. Областю стійкості 

будемо вважати область допустимих режимів, яка обмежена граничним за 
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стійкістю режимом. Використання умови області стійкості становить принципову 

важливість як обмеження, яке має бути використане при побудові стратегії 

керування. 

В даному випадку умова досягнення граничного режиму має вигляд 

 0a12
21   (2.31) 

Умова стійкого стану  
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Таким чином, можна записати 
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У випадку двох вузлів, залежності потужності генераторів набувають 

вигляду: 
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Підставивши відповідні аналітичні вирази та продиференціювавши 

отримаємо 
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Після перетворень отримуємо 
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Даний вираз становить особливу важливість оскільки він виражає 

взаємозалежність між інерційностями генераторів та режимом видачі потужності 

в умовах граничного за стійкістю режиму. На його основі можна записати 

наступні залежності 
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Аналогічно можна записати залежності у вигляді нерівностей, які слід 

враховувати при формуванні стратегії керування  
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Отримані аналітичні залежності являють собою математичну основу 

доповнень до стратегії керування та нового функціоналу для систем керування. В 

сучасних умовах використання приєднаних через інвертор джерел розподіленої 

генерації та застосування алгоритмів імітації інерції виникає можливість 

динамічної зміни значення інерції, залежно від вимог режиму. Тобто інерція 

переходить із групи параметрів до групи координат. 
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Побудуємо відповідні графічні залежності для ілюстрації (2.40) – (2.42) із 

зазначенням допустимих областей. Слід відзначити, що існує більша кількість 

більш складних варіацій. Метою побудови та представлення даних ілюстрацій є 

відображення базової графічної інтерпретації (форми) для складання загального 

уявлення про обмеження стратегії керування. 

На рисунку 2.2 зображено графічну залежність T2/T1(). 

 

Рисунок 2.2 – Графічна залежність T2/T1() 

Параметр T2/T1 є величиною співвідношення між інерційностями сусідніх 

вузлів. Слід відзначити, що мова йде саме про двома шинну систему або отриману 

шляхом еквівалентування складної системи багатьох джерел. Розгляд 

багатомірних залежностей, або з проведенням еквівалентування до певного рівня 

є окремою науковою задачею, в даній роботі це не розглядається. 

На рисунку 2.3 зображено графічну залежність T2 (), також із 

відображенням допустимо області 
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Рисунок 2.3 – Графічна залежність T2 () 

Графіки 2.2 та 2.3 подібні, відмінність полягає у коефіцієнті (інерція 

суміжного вузла), який впливає на форму графіка. 

На рисунку 2.4 зображено графічну залежність T2/T1(). 

 

Рисунок 2.4 – Графічна залежність T1() 
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Слід наголосити що інерція не просто уставка системи керування, це 

показник який повинен відображати динамічні властивості джерела  та об’єм 

накопиченої енергії. 

За потреби можна виразити  
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  (2.43) 

Залежно від величин якими оперує стратегія керування та апаратна частина 

системи керування, аналогічно можуть бути отримані інші залежності. 

Для отримання виразу виду 

  122112 ,T,Tf   , (2.44) 

знайдемо розв’язок (2.19) відносно 12  використовуючи систему 

символьної математики в пакеті MATLAB 

 

  
  

2

i
i2expTT

i2expTT
log

l
1212

1221

12
































 . (2.45) 

Дане рішення виконується, якщо не виконуються умови 
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  i2expTT 1212   . (2.47) 

 Zl . (2.48) 
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Також вираз виду  122112 ,T,Tf    можна отримати за допомогою системи 

комп’ютерної алгебри MAXIMA. Розв’язавши (2.37) відносно 12  та виконавши 

перетворення, отримуємо вираз 
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Або, цю залежність можна виразити через співвідношення T2/T1. 
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Даний розв’язок виглядає дещо простішим, однак рішення про вибір 

використання розв’язку отриманого за допомогою MATLAB або MAXIMA має 

робитися на основі особливостей апаратно-програмної платформи, на якій 

реалізується логічна частина системи керування.  

Аналогічно, для отримання залежності виду 

  122112 ,T,Tf   , (2.51) 

розв’язок матиме вигляд  
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Рішення виконується, якщо не виконуються умови 
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  i2expTT 1212   . (2.54) 

 Zl . (2.55) 

Вираз виду  122112 ,T,Tf    можна отримати також за допомогою системи 

комп’ютерної алгебри MAXIMA.  
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Або, цю залежність можна виразити через співвідношення T1/T2. 
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Зауваження щодо вибору розв’язку аналогічні до попереднього випадку. 

2.4 Розробка структур доповнень до систем керування джерелами 

розподіленої генерації 

Перш за все, слід наголосити, що суть роботи полягає саме у доповненні 

існуючих розробок, а не в розробці нового зразка. На основі аналізу досвіду 

розробки систем керування джерелами розподіленої генерації було узагальнено 

принципи їх будови, структурні елементи та взаємозв’язки. Ціллю такого аналізу 

було спрощення процесу синтезу універсальних систем керування, що 

включатимуть функції оцінювання та забезпечення стійкості. Такі системи 
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можуть бути розроблені в майбутньому, або залишитися на рівні забезпечення 

окремих, актуальних для певної ситуації задач керування. В будь-якому випадку 

має бути можливість інтеграції функціоналу оцінювання та забезпечення 

стійкості. 

Доповнення стосуються двох базових компонент: 

 компонент оцінювання поточної інформації у вигляді вихідних даних 

для відповідних алгоритмів, розрахунок конкретних граничних 

параметрів режиму, формування керуючих сигналів та сигналів 

придатних для передачі по каналах зв’язку; 

 компонент зберігання інформації про поточний стан мережі та 

параметри режиму; 

Перший компонент може бути реалізований у вигляді модуля оцінювання 

або аналітичного рівня стратегії керування. Другий компонент реалізується як 

окрема база даних або розширення існуючих систем зберігання інформації. 

В [93] було запропоновано дворівневу ієрархічну структуру для реалізації 

доповнень до системи керування. Структуру верхнього рівня зображено на 

рисунку 2.5 
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Рисунок 2.5 – Структура верхнього рівня системи керування 

Узагальнена структура розподільчої мережі представляє певну частину 

електричної мережі. Джерела розподіленої генерації (ДРГ), приєднані до мережі, 

здійснюють видачу потужності в мережу або орієнтовані на живлення місцевого 

навантаження та працюють у відповідному режимі. Інформація про приєднані до 

мережі джерела, показники їх роботи передаються через канал зв’язку до системи 

керування. База даних приймає та записує інформацію. Двонапрямленість зв’язку 

між джерелами розподіленої генерації та системою керування вказує на 

можливість обміну інформацією між системою керування верхнього рівня та 

підсистемами керування, які встановлені на джерелах генерації. 
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На рисунку 2.6 та 2.7 зображено нижній ієрархічний рівень системи 

керування для джерел приєднаних через інвертор та для турбогенератора малої 

потужності 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура нижнього рівня системи керування у випадку джерел 

приєднаних через інвертор 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура нижнього рівня системи керування у випадку 

турбогенераторів малої потужності 
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Система керування нижнього рівня функціонує на рівні окремих джерел 

розподіленої генерації. Вона складається з локальної бази даних та алгоритму 

оцінювання. Локальна база даних зберігає інформацію про найближчі джерела 

розподіленої генерації та зв’язки даного джерела з мережею та навантаженням. 

Такий підхід особливо важливий при автономній роботі (режимі енергоострова) 

сегменту мережі, коли генерація та навантаження відділені від решти системи. 

Система керування нижнього рівня має зв’язок з системою керування верхнього 

рівня через канал зв’язку 

Залежно від задач які вирішує система керування, в базі даних може 

зберігатися велика кількість як отриманих від вимірювальних систем так і 

розрахованих параметрів. В рамках задачі оцінювання граничного за стійкістю 

режиму в таблиці 2.4 наведені основні параметри та їх опис. 

 

Таблиця 2.3 – Опис змісту бази даних 

Параметр Опис 

Ідентифікаційний 

номер 

Унікальний номер джерела розподіленої генерації, 

використовується при передачі даних та сигналів 

керування 

Тип джерела 

Тип технології генерації електроенергії (ВЕС, СЕС, 

малі ГЕС або турбогенератори), що впливає на вибір 

відповідних математичних моделей в процесі обчислень 

та оцінювання 

Потужність Числове значення 

Тип алгоритму 

імітації інерції  

(для приєднаних 

через інвертор 

Ідентифікатор у вигляді коду моделі, яка 

використовується для імітації інерції. Даний показник 

характеризує динамічні властивості джерела. 
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джерел) 

Уставки системи 

керування 

Набір числових значень, які використовуються при 

обчисленнях та передаються як результат роботи 

алгоритму оцінювання (стратегії керування) 

Тип накопичувача 

енергії  

(при наявності) 

Ідентифікатор у вигляді коду 

Поточний рівень 

заряду 
Об’єм накопиченої енергії 

Параметри режиму 

видачі потужності 
Числові значення 

 

В процесі обчислень, оцінювання, обміну даними система керування 

взаємодіє з базою даних. 

В [95] зосереджено увагу на розробці системи керування нижнього рівня. 

Фактичним результатом є розширення функціональних можливостей приєднаних 

через інвертор джерел, шляхом вдосконалення системи керування. Результатом 

роботи системи керування має бути створення сигналів керування в рамках задачі 

забезпечення стійкості. 

На рисунку 2.8 спрощено зображено керування інвертором, для ілюстрації 

суті доповнень. 
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Рисунок 2.8 – Спрощена система керування інвертором 

Важливим аспектом є використання внутрішнього генератора 

синусоїдального сигналу. Сформований таким чином синусоїдальний сигнал 

визначається результатами роботи системи керування. Сигнали керування є 

результатом роботи системи керування. Результати роботи модуля оцінювання 

граничного за стійкістю режиму узгоджуються з іншими алгоритмами стратегії 

керування, в результаті формуються закономірності (залежності) керування. 

Відповідно до цих залежностей формуються сигнали керування генератором 

синусоїдального сигналу. 

На рисунку 2.9 зображено структуру системи керування нижнього рівня, яка 

функціонує на рівні окремих джерел розподіленої генерації, здійснює керування 

окремими джерелами. 
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Рисунок 2.9 – Система керування нижнього рівня 

Першим етапом є отримання інформації з бази даних. Залежно від потреб це 

може бути локальна база даних або загальна системи верхнього рівня. Слід 

відзначити, що локальна база даних зберігає інформацію про найближчі джерела 

та зв’язки, такий підхід доцільний при автономному режимі роботи сегменту 

розподільчої мережі.  

На наступному етапі відбувається обчислення граничного за стійкістю 

режиму та узгодження результату з критеріями решти алгоритмів стратегії 

керування, для отримання показників режиму в якому повинно працювати 
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джерело генерації. За потреби цикл обчислень та перевірки виконання умов може 

повторюватись. Нові дані надсилаються до бази даних для оновлення. 

При необхідності корегування режиму роботи обчислюються значення 

параметрів переходу до іншого режиму. За необхідності зміни режиму видачі 

потужності має бути розраховане нове значення кута  та параметри для переходу 

до цього режиму. Як можливий варіант реалізації можна розглянути аналогію до 

PLL (phase locked loop).  

 

 

Рисунок 2.10 – Зміна режиму 

В даному випадку перехід до нового режиму здійснюється шляхом зміни 

частоти f2 протягом певного періоду часу T. 

 
12 ff

1

2
T







. (2.58) 

де T   період часу; 

    величина зміни кута; 

 1f   нормальна частота; 

 2f   змінена частота протягом періоду T. 

 

Аналогічно, для випадку коли потрібно обчислити f2 
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 . (2.59) 

В даному випадку сигналами керування є періоду часу T та змінена частота 

f2. Генератор синусоїдально сигналу отримує вказівку зміни частоти протягом 

періоду часу, після зникнення вказівки – повертається до видачі сигналу 

нормальної частоти. 

2.5 Розробка підходу до імітації інерції 

У зв’язку з збільшенням частки відновлюваних джерел енергії, зберігається 

увага до досліджень пов’язаних з імітацією інерції. В [16], [95] було 

запропоновано іншу модель імітації інерції, яка базується на процедурі 

проектування турбогенераторів.  

Суть підходу полягає у використанні параметрів інерційності, аналогічних 

за потужністю турбогенераторів, при налаштуванні систем керування 

інверторами. Таким чином можна отримати подібні до турбогенераторів 

динамічні властивості. 

В ході процедури проектування, в тому числі, визначаються розміри та 

показники пропорційності, на основі яких можна визначити інерцію 

турбогенератора. На рисунках 2.11-2.13 показані графічні залежності відповідних 

параметрів. 
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Рисунок 2.11 – Залежності машинних постійних Арнольда від потужності 

 

 

Рисунок 2.12 – Залежність діаметру розточки статора від потужності 
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Рисунок 2.13 – Залежності діаметру ротора від номінальної потужності 

Була розроблена модель, яка дозволяє визначати показник інерційності в 

залежності від потужності джерела. 
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В таблиці 2.4 наведені коефіцієнти моделі для діапазону потужності 1-20 

МВт. 

 

Таблиця 2.4 – Значення коефіцієнтів 

k11 k12 k13 

2.601 -0.121 0.002 

k21 k22 k23 

64.751 -1.461 0.011 
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k31 k32 k33 

65.421 -1.591 0.013 

 

2.6 Висновки по розділу 

1. Оскільки головною метою роботи є підвищення стійкості електричних 

мереж шляхом вдосконалення керування джерелами розподіленої генерації, тому 

можна констатувати, що результати отримані в даному розділі є головною 

складовою досягнення мети. 

2. В рамках розробки класифікації джерел розподіленої генерації були 

проаналізовані різнорідні джерела розподіленої генерації. Головними складовими 

контексту класифікації є зосередження уваги на фізичній природі, можливостях 

по керуванню та накопиченню енергії. 

3. На основі аналізу наукових публікацій можна відзначити що на даний 

момент відсутнє чітке визначення поняття стратегії керування. Функції та загалом 

зміст варіюються залежно від задач, які перед собою ставив кожен з авторів та 

контексту розгляду цих задач. Для досліджень в рамках визначеної мети було 

сформоване узагальнене представлення стратегії керування. 

4. Оскільки основну цінність результатів роботи становить 

вдосконалення систем керування в рамках алгоритмічної частини, тобто стратегії 

керування, тому слід наголосити на наступних отриманих результатах: 

 розроблено критерії узгодження параметрів джерел розподіленої 

генерації, в контексті дотримання граничного за статичною стійкістю 

режиму; 

 запропоновано вдосконалення алгоритмічної частини систем керування 

джерелами розподіленої генерації шляхом застосування підходів 

оцінювання граничного за стійкістю режиму; 

 запропоновані підходи та структури інтеграції доповнень до наявних 

систем керування. 
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5. При отриманні критеріїв узгодження параметрів джерел розподіленої 

генерації були використані система комп’ютерної алгебри MAXIMA та пакет 

MATLAB. Деякі результати відрізняються одне від одного, це пов’язано з 

відмінностями в парадигмах мов програмування на яких розроблені дані 

програми. Це головна причина відмінностей в алгоритмах обчислень та підходу 

до задачі отримання розв’язку рівнянь при виконанні символьних обчислень. 

Рішення про вибір використання розв’язку отриманого за допомогою MATLAB 

або MAXIMA має робитися на основі особливостей апаратно-програмної 

платформи, на якій реалізується логічна частина системи керування. 

6. Оскільки динамічні властивості джерел генерації відіграють важливу 

роль в питаннях пов’язаних із стійкістю, запропоновано підхід до імітації інерції 

безінерційних джерел, що базується на відтворенні динамічних властивостей 

турбогенераторів. Запропонований підхід відрізняється застосуванням 

неперервних залежностей, на противагу поширеним дискретним підходам. 
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3 МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 

ДЖЕРЕЛАМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 

3.1 Моделювання впливу керування режимом джерел розподіленої 

генерації на збільшення коефіцієнту запасу за активною потужністю 

Впровадження та збільшення частки джерел розподіленої генерації має 

потенційний позитивний вплив на стійкість електричних мереж. Цей позитивний 

вплив виражений у збільшенні коефіцієнту запасу за активною потужністю 

внаслідок розвантаження зв’язків. Це стає можливим завдяки керуванню 

джерелами розподіленої генерації та, як наслідок, балансуванню режимів 

споживання та генерації на місцевому рівні. При такому підході постає задача 

подальшого розвитку апаратної складової систем керування, каналів зв’язку,  

логічної складової системи керування у вигляді математичної основи 

закономірностей, відповідно до яких здійснюється керування та їх програмної 

реалізації.  

Розглянемо ситуацію впливу наявності джерел розподіленої генерації на 

стійкість, внаслідок зміни перетоків потужності, на прикладі стандартної схеми 

IEEE 14 Bus System. Дана схема була обрана через достатню кількість вузлів, щоб 

дослідити ефект. Також дана схема визнається як певний загальноприйнятий 

стандарт для дослідження подібних задач. Стандартні схеми на більшу кількість 

вузлів (IEEE 30 Bus System, IEEE 39 Bus System, IEEE 57 Bus System, IEEE 118 

Bus System та ін.) не використовувалися через значну ресурсоємність при 

моделюванні в MATLAB/Simulink та відсутність необхідності.  

Схема системи IEEE 14 Bus System зображена на рисунку 3.1 
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Рисунок 3.1 – Стандартна схема IEEE 14 Bus System 

Для дослідження режимів роботи даної схеми було створено модель в 

середовищі MATLAB/Simulink. Модель зображена на рисунку 3.2. Параметри 

моделі базуються на [30]. 

В стандартному варіанті 1-2, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4 є мережею 220 кВ, яка 

підключена до енергосистеми. Решта мереж – 110 кВ. Вузол 1 розглядається як 

виключно генеруючий (однонапрямлений перетік потужності), вузол 2 передбачає 

двонапрямлений перетік потужності (генерацію та споживання). У вузлах 3, 6, 8 

встановлені синхронні компенсатори, вузол 3 також передбачає можливість 

видачі потужності в зовнішню енергосистему, аналогічно вузол 6, але потужність 

може видаватися в зовнішню мережу 110 кВ. Через вузол 5 може здійснюватися 

як видача потужності в зовнішню енергосистему так і транзит потужності між 

мережею 110 кВ через трансформатор 5-6, аналогічно з вузлом 4 та через два 

трансформатори 4-9. Вузли 6-12-13 та 9-10-11-13-14 утворюють дві кільцеві 

мережі, в стандартному розгляді до вузлів цих мереж підключені тільки 

навантаження. 
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Рисунок 3.2 – Модель схеми IEEE 14 Bus System в середовищі Simulink 

Початкові дані навантаження та генерації по вузлам наведені в таблиці 3.1 

 

Таблиця 3.1 – Початкові дані по вузлам 

Номер 

вузла 

Потужність навантаження Потужність генерації 

P, МВт Q, МВАр P, МВт Q, МВАр 

1 - - 232,39 -16,55 

2 21,70 12,70 40,00 43,56 

3 94,20 19,00 0,00 25,08 

4 47,80 -3,90 - - 

5 7,60 1,60 - - 
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6 11,20 7,50 0,00 12,73 

7 - - - - 

8 - - 0,00 17,62 

9 29,50 16,60 - - 

10 9,00 5,80 - - 

11 3,50 1,80 - - 

12 6,10 1,60 - - 

13 13,50 5,80 - - 

14 14,90 5,00 - - 

 

Початкові дані перетоків потужності по лініям наведені в таблиці 3.2 

 

Таблиця 3.2 – Початкові дані по гілкам 

Гілка Потужність 

Початок Кінець P, МВт Q, МВАр 

1 2 156,88 -20,40 

1 5 75,51 3,85 

2 3 73,24 3,56 

2 4 56,13 -1,55 

2 5 41,52 1,17 

3 4 -23,29 4,47 

4 5 -61,16 15,82 

4 7 28,07 -9,68 

4 9 16,08 -0,43 

5 6 44,09 12,47 

6 11 7,35 3,56 

6 12 7,79 2,50 

6 13 17,75 7,22 

7 8 0,00 -17,16 

7 9 28,07 5,78 

9 10 5,23 4,22 

9 14 9,43 3,61 

10 11 -3,79 -1,62 

12 13 1,61 0,75 

13 14 5,64 1,75 

 

Розглянемо сценарій за якого в розподільчих мережах вузлів 10, 11, 12, 13, 

14 підключаються джерела розподіленої генерації. Частка джерел розподіленої 

генерації складає 10, 30 та 50% від об’єму споживання в кожному з вузлів.  
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Проведемо моделювання даного сценарію з заміщенням 10% споживання 

потужністю джерел розподіленої генерації. Результати зміни перетоків 

потужності для обраних перетинів відображені на рисунку 3.3. Перелік перетинів 

обирався за важливістю (передача значної потужності, зв’язок між різними 

класами напруги). Досліджується тільки активна потужність, оскільки 

оцінювання коефіцієнту запасу в подальшому  буде відбуватися саме по активній 

потужності. 

 

Рисунок 3.3 – Зміна перетоків потужності по лініям 

Як видно на рисунку, внаслідок підключення джерел розподіленої генерації 

відбулося зменшення перетоків потужності на всіх рівнях системи (на обох класах 

напруги). Аналогічні результати можна зобразити для всіх ліній. 

В даному випадку мінімальна величина зменшення перетоку складає 0,67 

МВт, максимальна величина розвантаження перетину 3,03 МВт. 
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На рисунку 3.4 зображено результати оцінювання стійкості на основі 

значення коефіцієнту запасу за активною потужністю для тих самих ліній, до 

підключення розподіленої генерації та після. 

 

 

Рисунок 3.4 – Зміна перетоків потужності по лініям 

Як видно на графіку, підключення джерел розподіленої генерації та 

балансування режиму генерації та споживання на рівні розподільчих мереж 

призводить до розвантаження лінії на вищих класах напруги, як наслідок 

підвищення стійкості, виражене у зростанні коефіцієнту запасу. 

В даному випадку мінімальна величина зростання коефіцієнту запасу за 

активною потужністю складає 0,022 в.о., максимальна величина зростання 

коефіцієнту 0,055 в.о.. 

Проведемо аналогічне моделювання даного сценарію з заміщенням 30% 

споживання потужністю джерел розподіленої генерації. Результати зміни 

перетоків потужності для обраних перетинів відображені на рисунку 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Зміна перетоків потужності по лініям 

Як видно на рисунку, внаслідок зростання частки підключених джерел 

розподіленої генерації до 30% відбулося більш суттєве зменшення перетоків 

потужності на всіх рівнях системи (на обох класах напруги).  

В даному випадку мінімальна величина зменшення перетоку складає 2,01 

МВт, максимальна величина розвантаження перетину 9,1 МВт. 

На рисунку 3.6 зображено результати оцінювання стійкості на основі 

значення коефіцієнту запасу за активною потужністю для тих самих ліній, до 

підключення розподіленої генерації та після. 
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Рисунок 3.6 – Зміна перетоків потужності по лініям 

Як видно на графіку, підключення джерел розподіленої генерації та 

балансування режиму генерації та споживання на рівні розподільчих мереж 

призводить до розвантаження лінії на вищих класах напруги, як наслідок 

підвищення стійкості, виражене у зростанні коефіцієнту запасу. 

В даному випадку мінімальна величина зростання коефіцієнту запасу за 

активною потужністю складає 0,037 в.о., максимальна величина зростання 

коефіцієнту 0,167 в.о.. 

Аналогічно до попередніх випадків проведемо моделювання сценарію з  

збільшення частки заміщення до 50% споживання потужністю джерел 

розподіленої генерації. Результати зміни перетоків потужності для обраних 

перетинів відображені на рисунку 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Зміна перетоків потужності по лініям 

Як видно на рисунку, внаслідок зростання частки підключених джерел 

розподіленої генерації до 50% відбулося більш суттєве зменшення перетоків 

потужності на всіх рівнях системи (на обох класах напруги).  

В даному випадку мінімальна величина зменшення перетоку складає 3,33 

МВт, максимальна величина розвантаження перетину 15,17 МВт. 

На рисунку 3.8 зображено результати оцінювання стійкості на основі 

значення коефіцієнту запасу за активною потужністю для тих самих ліній, до 

підключення розподіленої генерації та після. 
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Рисунок 3.8 – Зміна перетоків потужності по лініям 

Як видно на графіку, підключення джерел розподіленої генерації та 

балансування режиму генерації та споживання на рівні розподільчих мереж 

призводить до очікуваного розвантаження лінії на вищих класах напруги, як 

наслідок підвищення стійкості, виражене у зростанні коефіцієнту запасу. 

В даному випадку мінімальна величина зростання коефіцієнту запасу за 

активною потужністю складає 0,061 в.о., максимальна величина зростання 

коефіцієнту 0,278 в.о.. 

3.2 Моделювання роботи елементів системи керування окремими 

джерелами розподіленої генерації  

Ключова ціль яка переслідується при моделюванні – продемонструвати 

реалізацію запропонованих підходів та окремих елементів керування джерелами 

розподіленої генерації в рамках інструментів системи MATLAB/Simulink. 
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Для моделювання керування кожним конкретним джерелом розподіленої 

генерації було створено модель в середовищі MATLAB/Simulink. Модель 

зображена на рисунку 3.9 

 

 

Рисунок 3.9 – Модель підключеного через інвертор джерела розподіленої 

генерації в середовищі Simulink 

Відповідно до матеріалів розділу 2, в даній роботі розглядаються два 

способи зміни потужності джерела – зміна модульного значення ерс та зміна кута 

ерс. Еквівалентом керування модульним значення ерс, в контексті приєднання 

через інвертор, є керування коефіцієнтом модуляції блоку широтно-імпульсної 

модуляції (ШІМ). Засоби MATLAB/Simulink забезпечують можливість складання 

відповідних схем для дослідження даних підходів. 

Метою моделювання є відтворення роботи системи керування коефіцієнтом 

модуляції окремого джерела розподіленої генерації. Відтворення роботи 

реалізовано шляхом імітації сигналів керування за допомогою блоку «Stair 
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Generator», як наслідок змінюється режим видачі потужності. В даному випадку 

відбувається зміна коефіцієнту модуляції, значення якого подається на блок ШІМ. 

Далі буде продемонстровано зміну режиму вихідної потужності джерела 

розподіленої генерації, залежно від сигналів системи керування. 

В таблиці 3.1 наведені сигнали системи керування, відповідно до яких має 

здійснюватись зміна режиму. 

 

Таблиця 3.3 – Параметри керування (сигнали системи керування) 

Значення 

коефіцієнту 

модуляції 

0 0,4 0,8 1 

Час 0 1 2 3 

 

На рисунку 3.10 наведено осцилограму для даного сценарію. 

 

Рисунок 3.10 – Зміна режиму вихідної потужності джерела розподіленої генерації 

В таблиці 3.4 наведені сигнали системи керування, відповідно до яких має 

здійснюватись зміна режиму в другому сценарії. 
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Таблиця 3.4 – Параметри керування (сигнали системи керування) 

Значення 

коефіцієнту 

модуляції 

1 0,8 0,4 0 

Час 0 1 2 3 

 

На рисунку 3.11 наведено осцилограму для другого сценарію. 

 

Рисунок 3.11 – Зміна режиму вихідної потужності джерела розподіленої генерації 

В таблиці 3.5 наведені сигнали системи керування, відповідно до яких має 

здійснюватись зміна режиму в третьому сценарії. 

 

Таблиця 3.5 – Параметри керування (сигнали системи керування) 

Значення 

коефіцієнту 

модуляції 

0,9 0,4 0,8 0,5 
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Час 0 1 2 3 

 

На рисунку 3.12 наведено осцилограму для третього сценарію. 

 

Рисунок 3.12 – Зміна режиму вихідної потужності джерела розподіленої генерації 

Характерною особливістю керування коефіцієнтом модуляції в усіх трьох 

розглянутих сценаріях є повна відсутність перехідного процесу в звичному 

розумінні цього явища. Наявні незначні неоднорідності являють собою шуми. 

На основі даних моделювання побудуємо графік залежності потужності від 

коефіцієнта модуляції. 
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Рисунок 3.12 – Зміна режиму вихідної потужності джерела розподіленої генерації 

Як видно з графіку, залежність потужності від коефіцієнта модуляції 

близька до квадратичної. 

Відповідно до матеріалів розділу 2, інший підхід який слід розглянути – 

керування джерелом, шляхом зміни кута ерс.. Засоби MATLAB/Simulink 

забезпечують декілька можливих шляхів при складанні відповідних схем для 

дослідження даного підходу. 

Метою моделювання, як і в попередньому випадку, є відтворення роботи 

системи керування окремим джерелом розподіленої генерації. Відтворення 

роботи реалізовано досить прямим шляхом – використання можливостей блоку 

«Three-Phase Programmable Generator». В даному випадку цей блок виконує 

подвійну функцію – внутрішнє джерело синусоїдальної напруги та інструмент  

реалізації керування. Далі буде продемонстровано зміну режиму вихідної 

потужності джерела розподіленої генерації, залежно від сигналів системи 

керування, виражених у зміні кута ерс. 

Змінена модель MATLAB/Simulink наведена на рисунку 3.13 
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Рисунок 3.13 – Модель підключеного через інвертор джерела розподіленої 

генерації в середовищі Simulink 

В таблиці 3.6 наведені сигнали системи керування, відповідно до яких має 

здійснюватись зміна режиму. 

 

Таблиця 3.6 – Параметри керування (сигнали системи керування) 

Зміна кута - - 5 - 

Час 0 1 2 3 

 

На рисунку 3.13 наведено осцилограму для даного сценарію. 
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Рисунок 3.13 – Зміна режиму вихідної потужності джерела розподіленої генерації 

 

Рисунок 3.14 – Перехідний процес 

В ході перехідного процесу спостерігається два послідовних збурення 

(можлива причина – особливості роботи блоку «Three-Phase Programmable 

Generator» або особливості методу моделювання). Тривалість перехідного 

процесу 0,025 с. Максимальна амплітуда коливання 230. 

В таблиці 3.7 наведені сигнали системи керування, відповідно до яких має 

здійснюватись зміна режиму в другому сценарії. 
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Таблиця 3.7 – Параметри керування (сигнали системи керування) 

Значення 

коефіцієнту 

модуляції 

- - 10 - 

Час 0 1 2 3 

 

На рисунку 3.11 наведено осцилограму для другого сценарію. 

 

Рисунок 3.15 – Зміна режиму вихідної потужності джерела розподіленої генерації 
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Рисунок 3.16 – Перехідний процес 

В ході даного перехідного процесу спостерігається два послідовних 

збурення (можлива причина – особливості роботи блоку «Three-Phase 

Programmable Generator» або особливості методу моделювання). Тривалість 

перехідного процесу 0,026 с. Максимальна амплітуда коливання 250. 

В таблиці 3.8 наведені сигнали системи керування, відповідно до яких має 

здійснюватись зміна режиму в третьому сценарії. 

 

Таблиця 3.8 – Параметри керування (сигнали системи керування) 

Значення 

коефіцієнту 

модуляції 

- - -5 - 

Час 0 1 2 3 

 

На рисунку 3.17 наведено осцилограму для третього сценарію. 
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Рисунок 3.17 – Зміна режиму вихідної потужності джерела розподіленої генерації 

 

Рисунок 3.18 – Перехідний процес 

В ході перехідного процесу спостерігається два послідовних збурення 

(можлива причина – особливості роботи блоку «Three-Phase Programmable 

Generator» або особливості методу моделювання). Подібна форма піків зазвичай 

виникає при зміні моменту часу виконання зміни режиму, однак в даному випадку 

причина може знову полягати в особливостях методу моделювання та виконання 

розрахунків. Тривалість перехідного процесу 0,021 с. Максимальна амплітуда 

коливання 210.  
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В таблиці 3.9 наведені сигнали системи керування, відповідно до яких має 

здійснюватись зміна режиму в четвертому сценарії. 

 

Таблиця 3.9 – Параметри керування (сигнали системи керування) 

Значення 

коефіцієнту 

модуляції 

- - -10 - 

Час 0 1 2 3 

 

На рисунку 3.19 наведено осцилограму для четвертого сценарію. 

 

Рисунок 3.19 – Зміна режиму вихідної потужності джерела розподіленої генерації 
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Рисунок 3.20 – Перехідний процес 

В ході даного перехідного процесу спостерігається два послідовних 

збурення (можлива причина – особливості роботи блоку «Three-Phase 

Programmable Generator» або особливості методу моделювання). Тут також, піки 

мають відмінну від попередніх випадків форму, причини аналогічні. Тривалість 

перехідного процесу 0,025 с. Максимальна амплітуда коливання 250. 

Характерною особливістю керування кутом в розглянутих сценаріях є 

наявність вираженого перехідного процесу. Коливання завжди мають затухаючий 

характер. Шуми у вигляді незначних неоднорідностей також наявні. 

3.3 Моделювання критеріїв узгодження параметрів джерел розподіленої 

генерації 

В ході дослідження критеріїв узгодження параметрів джерел були 

побудовані відповідні графічні залежності. По-перше, вони відображають ступінь 

взаємної вагомості показників в процесі організації керування параметрами 

джерел. По-друге, являють собою графічне підтвердження допустимих діапазонів 

значень. По-третє, на їх основі можна отримати відомості про діапазони значень, 
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на яких функція має виражений нелінійний характер, що має особливе значення 

при налаштуванні систем керування. 

Побудуємо графічні залежності на основі аналітичних виразів отриманих в 

Розділі 2. 

Розглянемо залежність  121 fT  . Дана залежність відображає зв’язок між 

значенням інерції та кутом між векторами ерс за умови граничного за стійкістю 

режиму. Графічні залежності, побудовані для різних постійних інерції другого 

вузла зображені на рисунках   

 

Рисунок 3.21 – Залежність  121 fT   

Залежність  121 fT   є періодичною, період складає . Кожна залежність 

має дві нелінійні ділянки (-1,7;-1,3) та (1,25;1,38). 



106 

 

 

Рисунок 3.22 – Залежність  121 fT   

Розглянемо залежність  21 TfT  . Дана залежність відображає зв’язок між 

значенням інерції двох вузлів. 

Графічні залежності, побудовані для різних значень кута між векторами ерс 

зображені на рисунку. Такий підхід при побудові відображає аналогічність 

підходу до фіксації координат, в даному випадку – кута між векторами ерс. 
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Рисунок 3.23 – Залежність  21 TfT   

Для відображення взаємозв’язку між трьома змінними – інерціями двох 

вузлів та кутом між векторами ерс можна розглянути двовимірну залежність 

 2112 T/Tf . Значення 21 T/T  є співвідношенням між інерціями вузла 1та вузла 

2. 
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Рисунок 3.24 – Залежність  2112 T/Tf  

Заштриховані області відображають можливі режими. Верхня область – 

допустимі, нижня – не допустимі, виходячи з умов, розглянутих в Розділі 2. Слід 

відзначити, що на основі матеріалів Розділу 2, допустимий режим досягається як 

керуванням кутом 12  так і зміною 21 T/T  шляхом керування інерційністю вузла 1 

або вузла 2. 

3.4 Моделювання роботи елементів системи керування в межах 

розподільчої мережі з підключеними джерелами розподіленої 

генерації 

Для моделювання роботи системи керування джерелами розподіленої 

генерації на рівні розподільчої мережі було створено модель в середовищі 

MATLAB/Simulink. Модель зображена на рисунку 3.22 

Метою моделювання є відтворення узгодження роботи системи керування 

джерелами розподіленої генерації в умовах зміни режиму споживання. 

Моделювання в даному випадку відбувається на рівні розподільчої мережі яка 

об’єднує 2 джерела та 3 споживача зі змінною потужністю. 
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Рисунок 3.25 – Модель розподільчої мережі в середовищі Simulink 

В якості споживачів використані блоки «Three-Phase Dynamic Load» із 

зовнішнім керуванням. Дані про режим навантаження надходять з середовища 

(Workspace) з використанням блоків «Stair Generator» для режимів активної та 

реактивної потужності. 

Розглянемо сценарій зміни потужності споживачів. Параметри, відповідно 

до яких здійснюється керування блоком «Dynamic Load» наведені в таблиці 3.8. 

Дані для всіх трьох блоків однакові, зміна режиму споживання відбувається 

синхронно. 

 

Таблиця 3.10 – Параметри керування (сигнали системи керування) 

Значення 

активної 

потужності, 

0 500 1000 
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Вт 

Значення 

реактивної 

потужності, 

ВАр 

0 250 500 

Час, с 0 0,5 2 

 

Проведемо моделювання відповідно до описаного сценарію. На рисунку 

3.26 наведено осцилограму струму навантаження, вона однакова для всіх трьох 

споживачів. 

 

Рисунок 3.26 – Зміна режиму потужності споживання 

На рисунку 3.27 наведено осцилограму струму першого джерела, на 

рисунку 3.28 наведено аналогічну осцилограму для другого джерела. 
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Рисунок 3.27 – Осцилограма струму першого джерела 

 

Рисунок 3.28 – Осцилограма струму другого джерела 

Відмінність між режимами, відображеними на осцилограмах полягає у 

розташуванні джерел розподіленої генерації. За потреби режим кожного джерела 

змінюється до необхідних показників. 

Головне, що слід відзначити – зміна режиму генерації, яка відбувається 

узгоджено, відповідно до режиму споживання. За рахунок цього відбувається 

балансування в межах сегмента розподільчої мережі. В даному випадку окрім 

покриття внутрішнього споживання відбувається видача потужності в зовнішню 

мережу. 
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3.5 Висновки по розділу 

1. Вагомим ефектом від поширення джерел розподіленої генерації є 

зменшення перетоків потужності на різних рівнях електричних мереж, як 

наслідок підвищення статичної стійкості, виражене у збільшенні коефіцієнту 

запасу за активною потужністю. Це було підтверджено в результатах 

моделювання на прикладі схеми IEEE 14 Bus System. Були розглянуті  три 

сценарії за яких в розподільчих мережах підключаються джерела розподіленої 

генерації. Частка джерел розподіленої генерації складає 10, 30 та 50% від об’єму 

споживання в кожному з вузлів. 

2. При сценарії підключення 10% джерел розподіленої генерації 

мінімальна величина зростання коефіцієнту запасу за активною потужністю 

складає 0,022 в.о., максимальна величина зростання коефіцієнту 0,055 в.о.. У 

випадку сценарію з заміщенням 30% споживання потужністю джерел 

розподіленої генерації мінімальна величина зростання коефіцієнту запасу за 

активною потужністю складає 0,037 в.о., максимальна величина зростання 

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

величина зростання коефіцієнту запасу за активною потужністю складає 0,061 

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

3. Слід відзначити, що аналогічні результати можуть бути отримані на 

різних рівнях ієрархії та відповідних різних класах напруги. Даний факт 

обумовлює важливість задачі розвитку систем керування джерелами розподіленої 

генерації.  

4. Система керування повинна працювати як на рівні керування окремим 

джерелом розподіленої генерації, так і на рівні узгодження режимів декількох 

джерел. З метою відтворення роботи системи керування на різних рівнях були 

розроблені відповідні моделі в середовищі MATLAB/Simulink та проведене 

моделювання. 

5. Виходячи з матеріалів розділу 2, в при моделюванні були розглянуті 

два способи зміни потужності джерела – зміна модульного значення ерс та зміна 
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кута ерс. Еквівалентом керування модульним значення ерс, в контексті 

приєднання через інвертор, є керування коефіцієнтом модуляції блоку широтно-

імпульсної модуляції (ШІМ). За допомогою засобів пакету MATLAB/Simulink 

були виконані відповідні серії моделювань. 

6. Побудовані графічні залежності, які відображають основні елементи 

математичної моделі розглянутої в Розділі 2. Як видно з графіків, залежність 

 121 fT   є нелінійною, періодичною з двома вираженими нелінійними 

ділянками. Залежність  21 TfT   – лінійна. 
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4 СИНТЕЗ СТРАТЕГІЇ КЕРУВАННЯ ДЖЕРЕЛАМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ 

ГЕНЕРАЦІЇ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОЦІНЮВАННЯ ГРАНИЧНОГО 

РЕЖИМУ 

4.1 Показники граничного за стійкістю режиму як складова стратегії 

керування 

Основну практичну цінність результатів роботи становить вдосконалення 

систем керування в рамках алгоритмічної частини, тобто стратегії керування. 

Важливість даного напрямку підтверджується концентрацією на ньому уваги 

світових виробників систем інтеграції джерел розподіленої генерації. 

Важливою компонентою стратегії керування є задача оцінювання 

граничного за стійкістю режиму та отримання відповідних показників. 

Специфікою задачі є можливість оперування різними параметрами для 

досягнення граничного режиму, як наслідок – використання різних аналітичних 

залежностей для оцінювання такого режиму та корегування в рамках стратегії 

керування. 

Розглянемо результати отримані в розділі 2, а саме залежність виду 

  121221 ,,TfT  . (4.1) 

Для її отримання була використана умова граничного режиму. Дана 

залежність може бути використана для керування інерційністю з дотриманням 

граничного за стійкістю режиму. 

У випадку керування кутом, відповідно до результатів розділу 2, граничний 

режим може бути виражений залежністю 

  122112 ,T,Tf   . (4.2) 
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Оскільки необхідний зв’язок між параметрами які використані в блоці 

забезпечення стійкості та моделлю решти стратегії керування, виникає потреба у 

відповідній математичній моделі. Дана задача може бути вирішена шляхом 

алгебраїчних перетворень кутових характеристик, внаслідок чого будуть отримані 

залежності виду 

  122112 ,E,Ef   , (4.3) 

  122121 ,E,fE  , (4.4) 

  121122 ,E,fE  . (4.5) 

4.2 Структура стратегії керування 

Розглянемо залежності 4.1-4.5 у розгорнутій формі, та встановимо 

принципи узгодження параметрів при інтеграції даних компонентів до стратегії 

керування. 

 
)cos(

)cos(
TT

1221

1212
2J1J








  (4.6) 

де 2J1J T,T   значення інерції пари вузлів; 

    кут між векторами ерс; 

 12   кут, що відображає характер опору. 

Дана залежність застосовується за потреби узгодити певний заданий режим 

вузла 2 з режимом вузла 1. Режим вузла 2, в даному випадку, виражений 

значенням інерції та кутом між векторами ерс. Узгодження відбувається за 

параметром інерції, тобто, в даному випадку шляхом зміни значення інерції вузла 

1. Інакше кажучи, для забезпечення умови стійкості значення інерції вузла 1 має 

відповідати обчисленому. 
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Також, залежно від конкретних задач стратегії керування, може бути 

застосована нерівність, яка виражає область допустимих значень параметра 
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Для оберненої задачі використовується залежність 
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Та відповідна їй нерівність 
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Іншою або додатковою задачею може бути керування кутом між векторами 

ерс. Даний підхід є більш стандартним, порівняно з попереднім, але можуть мати 

місце певні особливості. Розглянемо залежність, яка відображає такий випадок. За 

допомогою системи символьної математики в пакеті MATLAB отримуємо 
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Дана залежність, аналогічно, застосовується за потреби узгодити режим 

передачі потужності. Узгодження відбувається за параметром кута між векторами 

ерс, тобто, в даному випадку шляхом зміни значення кута вузла 1. Інакше кажучи, 

для забезпечення умови стійкості значення кута вузла 1 відносно кута вузла 2 має 

відповідати обчисленому. 
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Аналогічно з попередніми виразами, область допустимих значень 

виражається нерівністю 
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Для оберненої задачі використовується та сама залежність, 
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Відповідна їй нерівність, що виражає допустиму область для параметра 
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але має інші обмеження – рішення виконується, якщо не виконуються 

умови 
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. (4.14) 

  i2expTT 1212   . (4.15) 

 Zl . (4.16) 

Керування кутом та інерційністю в процесі реалізації стратегії керування 

може відбуватися як одночасно так і окремо. Дані параметри являють собою 

зв’язану логічну структуру. 
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Як було зазначено, у зв’язку з потребою зв’язку між елементами які 

застосовуються в блоці забезпечення стійкості та моделлю загальної стратегії 

керування, виникає потреба у відповідній математичній моделі зв’язку. Дана 

аспект може бути забезпечений на основі наступних залежностей 
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  (4.17) 

де 1P   значення потужності, яка передається по конкретному зв’язку; 

 21 E,E   модулі ерс пари вузлів; 

 1211 y,y   власна та взаємна провідність. 

Дана залежність відображає зв’язок між кутом між векторами ерс та 

рештою складових кутової характеристики. ЇЇ значення виражається у випадку, 

коли треба перейти від значень потужності та ерс, які задовольняють умові 

стійкості, до значення кута між векторами ерс. Вона виступає в ролі зв’язку між 

різними логічними складовими загальної стратегії керування. 

В якості прикладу побудуємо залежності з відображенням допустимих 

областей. Спочатку побудуємо залежність (T), яка ілюструє задачу вибору 

режиму кута ерс в залежності від значення інерції. 
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Рисунок 4.1 – Графічна залежність (T) 

Можливими варіаціями задачі є вибір (зміна) режиму потужності в 

залежності від значення інерції, та зворотна до неї – вибір значення інерційності в 

залежності від наявного або розрахункового режиму потужності (інакше кажучи – 

налаштування інерційності в залежності від перетоків потужності). Побідуємо 

відповідну основну залежність T(P). 
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Рисунок 4.2 – Графічна залежність T(P) 

Параметри по яким відбувається узгодження залежить від кожної 

конкретної стратегії керування. Наведені графічні залежності відображають 

частину комбінацій параметрів. Вони дозволяють скласти певне уявлення про 

області значень, які утворюються в результаті роботи стратегії керування (області, 

які відображають закони стратегії керування). 

Використовуючи систему символьної математики в пакеті MATLAB 

отримуємо залежність аналогічного призначення, але з іншими параметрами. 
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Дані вирази відображають взаємозалежність між значеннями модулів ерс та 

рештою параметрів кутової характеристики. 

Головна суть стратегії керування полягає в взаємопов’язаних процесах 

розрахунку, оцінювання обмежень параметрів та керування в рамках цих 

обмежень, відповідно до цілей конкретної стратегії. 

Один з можливих варіантів побудови стратегії керування може бути 

представлений у вигляді трьох основних компонент. Суть першої компоненти 

полягає в двох взаємопов’язаних, паралельних процесах: 

 узгодження параметрів відповідно до залежностей 2.20-2.25; 

 узгодження з фізичними можливостями по керуванню, в контексті 

запасу енергії (2.1-2.3) та алгоритмом видачі потужності, який визначає 

динамічні властивості джерела. 
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. (4.20) 

Внаслідок функціональних залежностей між параметрами в виразах 4.6 – 

4.19 вони являють собою цілісну систему, що за суттю є загальною областю 

значень параметрів. Дана область отримується внаслідок накладання обмежень 

кожного з параметрів. 

Також в підсумку цього формується набір допустимих меж для кожного з 

параметрів, якими оперує стратегія керування. 

Функції другого компоненту обумовлені задачами, які виконує конкретна 

стратегія керування, показниками які нею контролюються. Суть даної компоненти 
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полягає в математичній моделі зв’язку між параметрами, які використані в першій 

компоненті та параметрами, якими оперує стратегія керування. 
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. (4.21) 

Таким чином, на даному етапі забезпечується можливість реалізації 

обмежень, які були визначені на першому етапі, в конкретній реалізації системи 

керування, яка використовує певний набір параметрів для здійснення керування. 

Третя компонента – це основна частина стратегії керування, яку складають 

залежності між параметрами, відповідно до яких здійснюється керування. 

4.3 Висновки по розділу 

1. Основну практичну цінність результатів роботи становить 

вдосконалення систем керування в рамках алгоритмічної частини, тобто стратегії 

керування. В даному розділі додатково проаналізовано результати роботи, на 

основі цього запропоновано доповнення до логічної частини систем керування 

джерелами розподіленої генерації.  

2. В рамках задачі синтезу стратегії керування запропоновано основні 

етапи та складові. 

3. Розглянуті основні залежності отримані в процесі розробки 

математичної моделі, та встановлені принципи узгодження параметрів при 

інтеграції даних компонентів до стратегії керування 

4. Важливою компонентою стратегії керування є задача оцінювання 

граничного за стійкістю режиму та отримання відповідних показників. 

Специфікою задачі є можливість оперування різними параметрами для 

досягнення граничного режиму, як наслідок – використання різних аналітичних 
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залежностей для оцінювання такого режиму та корегування в рамках стратегії 

керування. Оскільки необхідний зв’язок між параметрами які використані в блоці 

забезпечення стійкості та моделлю решти стратегії керування, була 

запропонована відповідна математична модель. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті виконання даного дисертаційного дослідження було виконано 

роботу в напрямку доповнення комплексу заходів по підвищенню статичної 

стійкості електричних мереж з джерелами розподіленої генерації. Виходячи з 

сучасних тенденцій розвитку енергетики, зважаючи на тренд децентралізації, 

який виражений у розвитку розподіленої генерації, сприянні розвитку локальних 

енергетичних об’єднань, можна зробити висновок про необхідність подальшого 

розвитку систем керування джерелами розподіленої генерації, особливо в частині 

забезпечення допустимих параметрів в ході зміни режимів на відповідних рівнях 

електричної мережі. Даний розвиток має відбуватись в напрямку поєднання в них 

елементів як централізованого керування так і розосередженого. Таке поєднання 

має відбуватись на засадах балансу між інтересами приватного бізнесу, що 

відповідає забезпеченню вимог інвестиційної привабливості та дотримання 

технічних вимог до процесу генерації, передачі та розподілу електроенергії, 

особливо аспектів пов’язаних із забезпеченням стійкості. Виходячи з даних тез 

слідує висновок, про необхідність розвитку систем керування джерелами 

розподіленої генерації та відображення вирішення відповідних задач в алгоритмах 

таких систем. Даний висновок підтверджується акцентами сучасних наукових 

досліджень. 

Вибір технології генерації ґрунтується на оцінюванні місцевих видів 

палива. Такий підхід є позитивним з економічної точки зору, але містить в собі  

потенційні ризики, пов’язані з перенасиченням району однотипними 

генеруючими установками, які використовують один вид первинної енергії. Або 

протилежний сценарій, за якого має місце значна номенклатура типів джерел. 

Дані ризики ґрунтуються на специфіці кожного з видів генерації, та їх впливі на 

режим, як електромережі, так і енергосистеми в цілому. Звідси слідує висновок 

про необхідність дослідження характеристик різнорідних джерел розподіленої 

генерації, особливо їх динамічних властивостей та можливостей по керуванню 
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режимом видачі потужності, що має істотний вплив на стійкість як на рівні 

електричних мереж, так і на рівні енергосистеми в цілому. Водночас, на основі 

матеріалів дисертації, слід відзначити, що ключовим фактором є налаштування 

системи керування в частині алгоритмів, які відповідають за динамічні 

властивості джерела розподіленої генерації. Даний факт підтверджує вагомість 

висвітлюваного в дисертаційній роботі напрямку досліджень. 

В сучасних дослідженнях, що виконуються в напрямку інтеграції РГ до 

електричних мереж вагоме місце займає вдосконалення систем керування 

джерелами генерації. В даному напрямку можна виділити два рівні – апаратний та 

логічний (або алгоритмічний). Відповідно, важливою задачею, якій присвячено 

значну увагу в дисертаційному дослідження є розвиток стратегій керування РГ, 

які являють собою логічну основу систем керування. 

Виходячи з аналізу наявних досліджень, було обрано напрямок та 

обґрунтовано необхідність акцентувати увагу на побудові стратегії керування на 

основі саме граничного за стійкістю режиму. 

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

розподільчих мереж загострюється необхідність дослідження та подальшого 

розвитку математичного апарату, на якому базується робота систем керування. 

Даний факт додатково підкреслює актуальність обраного напрямку. 

1. В рамках розробки класифікації джерел розподіленої генерації були 

проаналізовані різнорідні джерела розподіленої генерації. Головними складовими 

контексту класифікації є зосередження уваги на фізичній природі, можливостях 

по керуванню та накопиченню енергії. 

2. На основі аналізу наукових публікацій можна відзначити що на даний 

момент відсутнє чітке визначення поняття стратегії керування. Функції та загалом 

зміст варіюються залежно від задач, які перед собою ставив кожен з авторів та 

контексту розгляду цих задач. Для досліджень в рамках визначеної мети було 

сформоване узагальнене представлення стратегії керування. 
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3. Оскільки основну цінність результатів роботи становить 

вдосконалення систем керування в рамках алгоритмічної частини, тобто стратегії 

керування, тому слід наголосити на наступних отриманих результатах: 

 вперше розроблено критерії узгодження параметрів джерел 

розподіленої генерації, в контексті дотримання граничного за статичною 

стійкістю режиму; 

 вперше запропоновано вдосконалення алгоритмічної частини 

систем керування джерелами розподіленої генерації шляхом застосування 

підходів оцінювання граничного за стійкістю режиму; 

 вперше запропоновані підходи та структури інтеграції 

доповнень до наявних систем керування. 

4. При отриманні критеріїв узгодження параметрів джерел розподіленої 

генерації були використані система комп’ютерної алгебри MAXIMA та пакет 

MATLAB. Деякі результати відрізняються одне від одного, це пов’язано з 

відмінностями в парадигмах мов програмування на яких розроблені дані 

програми. Це головна причина відмінностей в алгоритмах обчислень та підходу 

до задачі отримання розв’язку рівнянь при виконанні символьних обчислень. 

Рішення про вибір використання розв’язку отриманого за допомогою MATLAB 

або MAXIMA має робитися на основі особливостей апаратно-програмної 

платформи, на якій реалізується логічна частина системи керування. 

5. Оскільки динамічні властивості джерел генерації відіграють важливу 

роль в питаннях пов’язаних із стійкістю, запропоновано підхід до імітації інерції 

безінерційних джерел, що базується на відтворенні динамічних властивостей 

турбогенераторів. Запропонований підхід відрізняється від наявних 

застосуванням неперервних залежностей, на противагу поширеним дискретним 

підходам. 

6. Вагомим ефектом від поширення джерел розподіленої генерації є 

зменшення перетоків потужності на різних рівнях електричних мереж, як 

наслідок підвищення статичної стійкості, виражене у збільшенні коефіцієнту 
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запасу за активною потужністю. Це було підтверджено в результатах 

моделювання на прикладі схеми IEEE 14 Bus System. Були розглянуті  три 

сценарії за яких в розподільчих мережах підключаються джерела розподіленої 

генерації. Частка джерел розподіленої генерації складає 10, 30 та 50% від об’єму 

споживання в кожному з вузлів. При сценарії підключення 10% джерел 

розподіленої генерації мінімальна величина зростання коефіцієнту запасу за 

активною потужністю складає 0,022 в.о., максимальна величина зростання 

коефіцієнту 0,055 в.о.. У випадку сценарію з заміщенням 30% споживання 

потужністю джерел розподіленої генерації мінімальна величина зростання 

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

величина зростання коефіцієнту 0,167 в.о.. У випадку сценарію з заміщенням 50% 

мінімальна величина зростання коефіцієнту запасу за активною потужністю 

складає 0,061 в.о., максимальна величина зростання коефіцієнту 0,278 в.о.. Слід 

відзначити, що аналогічні результати можуть бути отримані на різних рівнях 

ієрархії та відповідних різних класах напруги. Даний факт засвідчує важливість 

задачі розвитку систем керування джерелами розподіленої генерації.  

7. Система керування повинна працювати як на рівні керування окремим 

джерелом розподіленої генерації, так і на рівні узгодження режимів декількох 

джерел. З метою відтворення роботи системи керування на різних рівнях були 

розроблені відповідні моделі в середовищі MATLAB/Simulink та проведене 

моделювання. Виходячи з матеріалів розділу 2, в при моделюванні були 

розглянуті два способи зміни потужності джерела – зміна модульного значення 

ерс та зміна кута ерс. Еквівалентом керування модульним значенням ерс, в 

контексті приєднання через інвертор, є керування коефіцієнтом модуляції блоку 

широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). За допомогою засобів пакету 

MATLAB/Simulink були виконані відповідні серії моделювань. Побудовані 

графічні залежності, які відображають основні елементи математичної моделі 

розглянутої в Розділі 2. Як видно з графіків, залежність  121 fT   є нелінійною, 
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періодичною з двома вираженими нелінійними ділянками. Залежність  21 TfT   – 

лінійна. 

8. Основну практичну цінність результатів роботи становить 

вдосконалення систем керування в рамках алгоритмічної частини, тобто стратегії 

керування. Додатково проаналізовано результати роботи, на основі цього 

запропоновано доповнення до логічної частини систем керування джерелами 

розподіленої генерації. В рамках задачі синтезу стратегії керування 

запропоновано основні етапи та складові. Розглянуті основні залежності отримані 

в процесі розробки математичної моделі, та встановлені принципи узгодження 

параметрів при інтеграції даних компонентів до стратегії керування. Ключовою 

компонентою стратегії керування є задача оцінювання граничного за стійкістю 

режиму та отримання відповідних показників. Специфікою задачі є можливість 

оперування різними параметрами для досягнення граничного режиму, як наслідок 

– використання різних аналітичних залежностей для оцінювання такого режиму 

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

параметрами які використані в блоці забезпечення стійкості та моделлю решти 

стратегії керування, була запропонована відповідна математична модель зв’язку. 

Слід зробити узагальнюючий висновок по даному пункту про отримання 

результату у напрямку узагальнення та уніфікації теоретичних основ стратегії 

керування джерелами розподіленої генерації, що на відміну від існуючих, 

враховують характерні риси гібридних електричних систем сучасного рівня 

складності та полегшують процес інтеграції. 

9. Результати дисертаційної роботи були прийняті для практичного 

використання при розробці вимог до джерел розподіленої генерації, які 

підключаються до мереж АТ «Харківобленерго»: 

 шляхом узагальнення теоретичних основ стратегії 

інтелектуального керування сформульовані вимоги до систем управління 

розподіленою генерацією; 
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 для ідентифікації граничного за статичною стійкістю режиму 

обґрунтовані практичні критерії узгодження параметрів джерел 

розподіленої генерації; 

 виконана реалізація запропонованих методів та алгоритмів за 

допомогою пакетів математичного моделювання MAXIMA та MATLAB; 

 впровадження результатів дозволить запобігти появі та розвитку 

аномальних режимів в електричних мережах при підключенні джерел 

розподіленої генерації. 
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дисертаційної роботи. 
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ДОДАТОК Б  

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
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ДОДАТОК В  

КОЛИВАННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ КОЛИВАННЯХ 

Вимушені коливання заряду q в електромагнітному LC – контурі 

описуються відомим диференціальним рівнянням 

 

2
2 0
02

cos
Ud q

q t
dt L

    (1) 

 

де 2

0

1

LC
  ,  

Ω - частота зовнішньої ЭРС. 

Усереднену за період дії джерела 
2

T





 потужність дії зовнішнього 

джерела обчислюється як 
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Щоб її обчислити, необхідно задати закон усталених вимушених коливань 

заряду в контурі. Якщо їх прийняти у вигляді  

 

 ( ) cos( )mq t q t      (3) 

    

то, визначивши миттєве значення сили струму в колі  

 

 ( ) sin( )mI t q t        (4) 

 

 та швидкість його  зміни  
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 2 cos( )m

dI
q t

dt
       (5) 

 

одержимо, що енергія, яка поглинається контуром в одиницю часу дорівнює 
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ДОДАТОК Г  

МОДЕЛІ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB/SIMULINK 

Г.1 Додатковий блок вимірювання частоти 

 

Г.2 Спрощена модель інвертора 
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Г.3 Тестова схема керування сигналом напруги (reference) 

 

 


