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АНОТАЦІЯ 

 

Котилко І. В. Оптимізація сумісного використання різнотипних 

відновлювальних джерел енергії для підвищення надійності роботи електричних 

мереж. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи». – Вінницький 

національних технічний університет, Вінниця, 2019. 

Національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 

2020 р. передбачає, що частка генерації з відновлювальних джерел енергії в 

кінцевому енергоспоживанні має сягнути 11%. 

Зараз Україна демонструє найвищі у світі темпи у підписанні договорів на 

майбутнє приєднання ВДЕ, але це продукує великі ризики для застарілої 

електроенергетичної системи. За офіційною інформацією Національної комісії, 

яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП), в І кв. 2018 р. було введено в експлуатацію 159,4 МВт генерувальних 

потужностей – 54 об’єкти електроенергетики (у 2,4 раза перевищує потужності, 

введені в експлуатацію за аналогічний період 2017 р.). При цьому 

вітроелектричні станції (ВЕС) та фотоелектричні станції (ФЕС) складають 92% 

введених потужностей, а середня одинична потужність введених в цей час 

об’єктів електроенергетики складає 3 МВт. Встановлена потужність ВЕС та 

ФЕС в Україні станом на кінець 2019 року сумарно складає 3653 МВт, ці 

потужності впливають на баланс електроенергії в системі, їх відхилення від 

прогнозованого графіка генерації компенсуються маневровими потужностями. 

У 2017 р. кількість виданих технічних умов і підписаних договорів з НЕК 

«Укренерго» на приєднання до високовольтних мереж об’єктів «зеленої 

енергетики», порівняно з 2016 р., зросла більш ніж у 30 разів за показником 

потужності і така тенденція зберігається. 

За даними Укренерго до 2025 р. вже видано технічних умов (ТУ) на 

приєднання до мереж установок «зеленої» енергетики потужністю 7426 МВт 
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(ВЕС – 4200 МВт, ФЕС – 3226 МВт, без урахування великих ГЕС та ГАЕС) і 

кількість зростає. Однак об’єднана енергетична система (ОЕС) може прийняти 

лише до 5 тис. МВт потужностей сонячних і вітрових електростанцій без ризику 

розбалансування та серйозних змін у своїй структурі. 

Системний оператор у своєму дослідженні наголошує, що ФЕС та ВЕС, з 

погляду стабільності електропостачання, – ненадійні. Відхилення від планових 

графіків протягом доби складає понад 450 МВт при встановленій потужності 

1217 МВт. Ще однією специфікою встановлення відновлювальних джерел 

енергії є їх нерівномірне розміщення по всій Україні. Таким чином, наявність 

одного потужного джерела до 3 МВт або декількох менш потужних до 0,5 МВт, 

що під’єднані до однієї підстанції розподільної електричної мережі (РЕМ), 

дають можливість розглядати РЕМ як локальну електричну систему (ЛЕС). 

Особливо гостро для розподільних електричних мереж постає питання 

надійності та безперебійності електропостачання. Згідно з постановою НКРЕКП 

від 12.06.2018 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» 

визначено показник, що якісно характеризує рівень надійності роботи ЕМ. Але, 

враховуючи темпи збільшення потужності генерування відновлювальних 

джерел енергії (ВДЕ), зокрема ФЕС, доцільно провести аналіз зміни визначених 

показників в умовах її зростання. 

Нестабільний характер роботи відновлювальних джерел енергії впливає на 

режими роботи електричних мереж. Нестабільність генерування ФЕС 

компенсується потужністю, яка надходить в РЕМ з енергосистеми. Через те 

умови балансування режиму РЕМ впливають і на режими ЕЕС. В умовах 

сьогодення забезпечення балансу покладено суто на централізовану систему 

електропостачання. Все ж поступово відбуваються зміни в механізмах 

функціонування енергоринку України, що спонукають власників ВДЕ 

працювати за заданим графіком, зокрема введення штрафів за недотримання 

заявленого добового графіка генерування. Для роботи за заданим графіком 

потрібно, перш за все, дослідити потенційні можливості джерел генерування 
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щодо покриття графіків навантаження. На основі статистичних даних з 

генерування, якщо станція вже експлуатується, або прогнозних щодо 

вироблення електроенергії, якщо станція ще не введена в експлуатацію, можна 

отримати вихідну інформацію для визначення потужності резерву, який має 

підтримуватись для забезпечення балансної надійності РЕМ, або визначення 

ємності накопичувача. 

Задача визначення оптимальної ємності накопичувача ускладнюється тим, 

що, по-перше, під час її вирішення необхідно враховувати не тільки термін його 

експлуатації, а й кількість циклів «заряд/розряд», по-друге, забезпечувати 

відповідні умови експлуатації, критично потрібно дотримуватися 

температурного режиму, по-третє, контролювати параметр глибини розряду 

(depth of discharge). На сьогоднішній день подальше нарощування 

відновлювальних джерел енергії неможливе без використання засобів 

балансування, а оскільки специфіка генерування ВДЕ полягає в 

розосередженості по всій території України, то накопичувачі також необхідно 

встановлювати безпосередньо біля джерел небалансу. Однак станом на 

сьогоднішній день вартість накопичувача досить висока, тому доцільно буде 

прорахувати його техніко-економічні характеристики для групи станцій або 

одного регіону, або тих, що приєднані до однієї підстанції. Такий підхід 

дозволить зменшити втрати в електричних мережах та підвищити якість 

електроенергії. 

В роботі отримано нове рішення актуальної науково-прикладної задачі 

підвищення надійності електропостачання, що ґрунтується на подачі живлення 

від джерела з гарантованим графіком генерування на шини фотоелектричної 

станції та визначення ємності накопичувача для фотоелектричної станції в 

умовах впровадження нового ринку електричної енергії. 

Проведені дослідження дозволили отримати такі результати: 

1. Показано взаємозв’язок показників надійності роботи електричних 

мереж, а саме: тривалості перерв в електропостачанні зі зростанням генерування 

ВДЕ. Встановлено, що лише вибір оптимальної схеми та потужностей 
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відновлювальних джерел енергії дозволяє отримати максимальний ефект від їх 

функціонування. 

2. Запропоновано використання Battery energy storage system (BESS), для 

подальшого нарощування генерування ВДЕ. Оскільки темпи генерування ВДЕ 

досить високі, то спільне використання BESS та ВДЕ приведе до зменшення 

кількості теплових електростанцій, що вже технічно відпрацювали свій 

технічний ресурс. Більш того, такі системи можна буде використовувати як 

накопичувач для дотримання графіка генерування ФЕС на добу наперед. 

Зважаючи на досить великий обсяг капіталізації таких систем, було сформовано 

цільову функцію, що враховує витрати на будівництво систем акумулювання 

енергії (САЕ), вартість покриття небалансів та зменшення циклу заряд/розряд. 

3. Додаткові капіталовкладення в забезпечення резерву для локальних 

електричних систем мають бути обґрунтовані відповідним техніко-економічним 

розрахунком. Розроблено метод визначення оптимальної потужності та ємності 

накопичувача для фотоелектричної станції або їх групи за критерієм мінімуму 

приведених витрат, що дозволяє компенсувати нестабільність процесу 

генерування ФЕС і підвищити балансову надійність. Оптимальна ємність 

накопичувача дозволяє балансувати потужність станції в широкому діапазоні і, 

відповідно, створюються умови для генерування ФЕС за заявленим на наступну 

добу графіком. 

Показано, що запропонований метод дозволяє отримати низку переваг: 

 зменшення витрат на покриття небалансів, викликаних складністю 

прогнозування генерування ФЕС; 

 можливість врахування капітальних витрат на встановлення 

накопичувача при визначенні небалансів генерування ФЕС; 

 підвищення режимної та балансової надійності розподільної мережі, 

де знаходиться ФЕС.  

4. Оскільки електричні мережі енергосистем проектувалися без 

урахування можливості приєднання розосереджених джерел генерування в них, 

це, враховуючи також значне спрацювання їх технічного ресурсу, робить 
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неможливим приєднання ФЕС без втрати надійності таких мереж. Виходячи з 

вищезазначеного, в роботі запропоновано метод відновлення електропостачання 

частини електричної мережі за рахунок сумісного використання різнотипних 

РДЕ, в даному випадку ФЕС та малих ГЕС. 

Використовуючи даний метод можна досягти зменшення перерв в 

електропостачанні на 5%, а також забезпечити дотримання  нормативних 

відхилень напруги під час роботи генерувального обладнання. Запропонований 

підхід реалізований та переданий для дослідної експлуатації в компанію 

електропостачальника ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (довідка про впровадження від 

03.09.2019р).  

Розроблені у роботі метод та алгоритм визначення ємності накопичувача, 

що рекомендується для встановлення на фотоелектричні станції, передано для 

дослідної експлуатації до ТОВ «НЕСС РНД ЦЕНТР» (довідка про впровадження 

від 20.08.2019 р.).  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес 

Вінницького національного технічного університету (довідка про впровадження 

від 10.09.2019 р.). 

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, фотоелектрична станція, 

нестабільність, надійність роботи електричної мережі, локальна електрична 

система, потужність резерву, втрати потужності, мала гідроелектростанція, 

накопичувач, ємність. 
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National Plan of actions in the sphere of renewable power generation up to the 

year 2020 envisages that the share of the renewable generation in the final energy 

consumption will achieve 11%. 

Nowadays Ukraine demonstrates the highest in the world rates of signing 

contracts for  the future connection of the RSE, but this  creates great risks for the 

outdated energy system. The key factor is that according to the information of the 

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities (NCSREPU), 

in the first quarter of 2018, 159.4 MW of generating capacities were put into operation 

– 54 objects of energy sector (2.4 times exceeds the  generating capacities, put into 

operation during the same period of 2017). Objects of WPS and PVS represent 92% of 

the generation capacities, put into operation and average single capacity of the energy 

sector objects is 3 MW. The installed capacity of WPS and PVS in Ukraine as on the 

middle of 2019 totally is 3653 MW these  capacities have minor impact on the electric 

energy balance. Their deviations from the planned generation are compensated by the 

power cycling. 

In 2017 the number of the issued technical specifications and signed contracts 

with the company «Ukrenergo», regarding the connection to the high voltage grids of 

the objects of «green energy» increased more than 30 times by the power index, as 

compared with 2016. These extremely high rates and such trends remain. 

According to the information of the company «Ukrenergo», for the present day 

the contracts on the connection to the grids of the «green energy» units of 7426 MW 

(WPS – 4200 MW, PVS – 3226 MW, without taking into account large hydropower 

stations and pumped storage plants) were signed. However, the unified energy system 

(UES) can accept only up to 5000 MW of power of the solar and wind stations without 

the risk of disbalancing and serious changes in its structure.  

System operation in the  research stresses that solar power plants and wind 

stations from the point of view of the stable energy supply are not reliable. Deviations 

from the planned daily curve is more than 450 MW at the installed capacity of 1217 

MW. One more specific feature, regarding the installation of the renewable sources of 

energy is their non-uniform distributions on the territory of Ukraine. Thus, availability 
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of one powerful source of up to 3 MW or several less powerful up to0.5 MW sources, 

connected to one substation on the distributed electric grid (DEG) give the possibility 

to consider DEG as the local electric system (LES). 

Especially urgent for the distributed electric grids is the problem of the reliable 

and sustainable energy supply. According to the decision of National Commission for 

State Regulation of Energy and Public Utilities (NCSREPU) of 12.06.2018 «On the 

approval of the procedures of the provision of the standards of energy supply quality 

and consumers compensation in case of the standards inobservance», the index is 

determined that qualitatively characterizes the level of the electric grid reliable 

operation. 

But taking into consideration the rates of RSE generation capacities increase, in 

particular PVS, it is expedient to carry out the analysis of the defined indices change 

in the conditions of its increase. 

Unstable  charter of the renewable sources of energy operation influences the 

operation modes of the electric grids. Instability of PVS generation is compensated by 

the power, supplied to DEG from the energy system. That is why, the conditions of 

DEG mode balancing influence the operation modes of electric energy system. In 

present conditions the centralized system of energy supply is responsible for the 

balance provision. However, changes in the mechanism of the energy market of 

Ukraine operation gradually take place, these changes make the owners of RSE work 

according to the preset schedule, in particular, introduction of penalties for 

inobservanceof the contracted daily generation schedule. For the operation according 

to the preset schedule, first of all, it is necessary to study the potential possibilities of 

the generation sources regarding the coverage of the load curve. 

On the base of the statistic generation data, if the power plant operates, or on the 

base of the forecast data of energy generation if the power plant is not put into 

operation, the output information for the determination of the reserve power which 

must be maintained to provide the balance reliability of DEG or determination of the 

storage capacity, can be obtained. 
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The problem of determining the optimal capacity of the drive is complicated by 

the fact that, first, when solving it, it is necessary to take into account not only its life 

cycle but the number of charge / discharge cycles; third, to control the depth of 

discharge parameter. To date, the further increase of renewable energy sources is 

impossible without the use of balancing tools, and since the specificity of generating 

renewable energy sources is dispersed throughout the territory of Ukraine, so the 

storage also needs to be installed directly near the imbalance sources. However, as of 

today, the cost of the drive is quite high, so it would be advisable to calculate its 

technical and economic characteristics for a group of stations in one region, or 

connected to a single substation. This approach will reduce the losses in the electricity 

grids and improve the quality of electricity. 

In the given research new solution of the actual scientific-applied problem, 

aimed at the improvement of energy supply reliability can be obtained, this solution is 

based on the transmission of the supply from  the source with the ensnared generation 

curve on the buses of the photovoltaic power plant and determination of the storage 

unit capacity for the photovoltaic power plant in the conditions of the introduction of 

new energy market. 

The research, carried out, enabled to obtain the following results: 

1. The interconnection of the electric grids operation reliability indexes, 

namely duration of the intervals in energy supply with the growth of RSE generation 

is shown. 

It is established that only the selection of optimal circuit and power of the 

renewable sources of energy allows to obtain maximal effect as result of their 

operation. 

2. It is suggested to use Battery energy storage system (BESS) for futher 

generation increase of RSE. As the generation rates of RSE are rather high, co-usage 

of BESS and RSE will lead to the decrease of the number of thermal power plans, 

which have exhausted their life span. Also such systems can be  used as the storage 

units for the maintaining of the generation schedule of PVP a day ahead. Taking into 

account rather high volume of capitalization of such systems, the efficiently function, 
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that takes into consideration the expenses for the construction of SES (system of 

energy storage), cost of the inbalance covering and reduction of the  charge/discharge 

cycle, was formulated. 

3. Additional capital investments in the provision  of the reserve of the local 

electric systems must be substantiated by the corresponding technical-economic 

calculation. Method of determination of the optimal power and capacity of the storage 

battery for the photovoltaic station or their groups by the criterion of the minimum 

corrected expenses of the station owner, this enables to compensate the instability of 

PVP generation process and increase the balance reliability, is developed. 

Optimally determined capacity of the storage battery enables to balance the 

power of the station in the wide range and, correspondingly, the conditions for PVP 

generation according to the schedule, contracted  the day before. It is shown, that the 

suggested method enables to obtain a number of advantages: 

 reduction of the expenses of PVP owner for covering the imbalances 

caused by the complexity to forecast PVP generation; 

 possibility to take into account the capital spendings for the installation of 

the storage battery while determining the imbalances of PVP generation; 

 increase of the mode and balance reliability of the distribution grid, where 

PVP is located. 

4. As the electric grids of the energy systems were designed without taking 

into consideration the possibilities of  the connection of the distributed generation 

sources and considerable wear of the equipment makes impossible the connection of 

PVP without lossesof the reliability of such grids. Proceeding from the above--

mentioned, the research suggests the method of the energy supply restoration of the 

part of the electric grid at the expense of co-utilization of the divers RSE, in the given 

case PVP and small hydropower station. 

Applying the given method, the intervals in energy supply can be reduced by 

5% and provide the observance of the normative voltage deviations during operation 

of the generating equipment. The suggested approach is realised and proposed for the 
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test operation to the company of energy supplier «Kness Energy Ltd.» 

(implementation certificate of 03.09.2019). 

Method and the algorithm of the determination of the storage battery capacity, 

developed in the research, recommended for the installation at the photovoltaic power 

plant, are proposed for test operation to «Kness PND Center Ltd.» (implementation 

certificate of 20.08.2019). 

The results of the dissertation research are implemented in the education process 

of Vinnitsia National Technical University (implementation certificate of 10.09.2019). 

Key words: Renewable sources of energy, photovoltaic power plant, instability, 

reliability of the electric grid operation, local electric system, power of the reserve, 

power loss, small hydropower station, storage battery, capacity. 
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АЕС – атомна електрична станція; 
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ВДЕ – відновлювальні джерела електроенергії; 

ВЕС – вітрова електрична станція; 

ЕЕС – електроенергетична система; 



183 

ЕМ – електрична мережа; 

ЛЕП – лінія електропередачі; 

ЛЕС – локальна електрична система; 

ОІК − оперативно-інформаційний комплекс; 

ОСР − оператор системи розподілу 

ПБН – показники балансової надійності; 

ПК – програмний комплекс; 

РГ – розосереджене генерування; 

РДЕ – розосереджені джерела енергії; 

РЕМ – розподільні електричні мережі; 

РП – розподільний пристрій; 

САЕ – систем акумулювання енергії 

СЕС – сонячна електрична станція; 

ТЕС – теплова електрична станція; 

ТП − трансформаторна підстанція; 

ФЕС − фотоелектрична станція 

 

 

 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Вітроелектричні станції 

(ВЕС) та фотоелектричні станції (ФЕС) складають на сьогодні 92% введених 

потужностей, а середня одинична потужність введених в цей час об’єктів 

електроенергетики складає 3 МВт. Встановлена потужність ВЕС та ФЕС в 

Україні станом на кінець 2019 року сумарно складає 3653 МВт. Серед іншого 

очікується, що розбудова відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в електричних 

мережах може суттєво покращити їх енергоефективність – підвищити 

надійність, зменшити втрати електроенергії, покращити її якість. Однак 

генерування ВДЕ впливає на баланс електроенергії в системі, а відхилення від 
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прогнозованого графіка генерації вимушені компенсувати маневровими 

потужностями. 

Нестабільний характер роботи відновлювальних джерел енергії впливає на 

режими роботи електричних мереж. Оскільки нестабільність ВДЕ 

компенсується потужністю, яка надходить в РЕМ з енергосистеми, то це впливає 

і на режими ЕЕС. В умовах сьогодення забезпечення балансу покладено суто на 

централізовану систему електропостачання. Проте поступово відбуваються 

зміни в механізмах функціонування енергоринку України, що спонукають ВДЕ 

працювати за заданим графіком, зокрема введення штрафів за недотримання 

заявленого добового графіка генерування. Для роботи за заданим графіком 

потрібно дослідити потенційні можливості джерел генерування щодо покриття 

графіків навантаження. 

Задача визначення оптимальної ємності накопичувача ускладнюється тим, 

що, по-перше, під час її вирішення необхідно враховувати не тільки термін його 

експлуатації, а й кількість циклів «заряд/розряд», по-друге, забезпечувати 

відповідні умови експлуатації, критично необхідно дотримуватися 

температурного режиму, по-третє, контролювати параметр глибини розряду 

(depth of discharge). На сьогоднішній день подальше нарощування 

відновлювальних джерел енергії неможливе без використання засобів 

балансування, а оскільки специфіка генерування ВДЕ полягає в 

розосередженості по всій території України, то накопичувачі також необхідно 

встановлювати безпосередньо біля джерел небалансу. 

Іншою складовою комплексного завдання інтеграції відновлювальних 

джерел енергії є розроблення методів підвищення надійності роботи 

електричних мереж зі значною мірою впровадження таких джерел. Сумісне 

використання різнотипних відновлювальних джерел енергії дозволяє підвищити 

надійність електропостачання споживачів мережі та зменшити обсяги 

недовідпущеної електроенергії. 

Проблемою оптимального інтегрування відновлювальних джерел енергії в 

електричні мережі енергосистем активно займаються в Інституті 
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електродинаміки НАНУ [1][2], Інституті відновлюваної енергетики НАНУ 

[3]−[6], НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» [7]−[9], 

Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ) [10][14], 

Національному університеті біоресурсів та природокористування [15], 

Національному технічному університеті «Львівська політехніка» [16], Луцькому 

національному технічному університеті [17]–[19] та інші [20]–[26] . 

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

виконана в плані наукових досліджень, проваджених кафедрою електричних 

станцій та систем ВНТУ за держбюджетними темами «Інтелектуалізація 

електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії на основі 

принципу Гамільтона-Остроградського» (№ держреєстрації 0115U001120), 

«Інтегрування нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в електричні 

мережі для підвищення їх енергоефективності з використанням SMART GRID 

технологій» (№ держреєстрації 018U000206) та теми за господарчим договором 

з Подільським енергоконсалтингом «Програмно-апаратний комплекс 

прогнозування режимів функціонування фотовольтаічних електричних станцій». 

Автор брала участь у виконанні вищевказаних робіт як виконавець. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення надійності 

електричних мереж з різнотипними відновлювальними джерелами енергії за 

рахунок визначення оптимальних схем приєднання до мережі та обсягів 

балансувальних потужностей. 

Відповідно до вказаної в роботі мети вирішуються такі основні задачі: 

– аналіз існуючих показників оцінювання надійності роботи електричних 

мереж; 

– оцінювання впливу генерування відновлювальних джерел енергії на 

показники надійності роботи електричних мереж; 

– розроблення методу підвищення надійності електропостачання, що 

ґрунтується на подачі живлення від джерела з гарантованим графіком 

генерування на шини фотоелектричної станції; 

– обґрунтування граничних потужностей приєднання відновлювальних 
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джерел енергії, з огляду на забезпечення балансової надійності електричних 

мереж; 

– розробка методу та обґрунтування ємності накопичувача для 

фотоелектричної станції в умовах впровадження нового ринку електричної 

енергії;  

– визначення обсягів витрат власників відновлювальних джерел енергії на 

покриття штрафів за небаланси, що викликані неточністю прогнозування;  

– виконання алгоритмічної реалізації розроблених методів та перевірка їх 

ефективності. 

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є режими роботи 

електричних мереж з різнотипними відновлювальними джерелами енергії. 

Предметом дослідження є методи та засоби підвищення надійності 

роботи електричних мереж з різнотипними відновлювальними джерелами 

енергії. 

Методи дослідження. Для розроблення методів визначення оптимальної 

встановленої потужності та оптимізації режимів генерування ВДЕ в локальній 

електричній системі використані методи математичного моделювання та 

чисельні методи. Статистичні методи оброблення інформації використано для 

аналізу результатів розрахунків. Методи лінійного та нелінійного 

програмування застосовано для формування алгоритмів пошуку оптимальних 

розв’язків поставлених задач. Усталені режими моделюються та аналізуються з 

використанням методу вузлових напруг. Для розроблення алгоритмів і програм 

аналізу режимів ВДЕ та їх впливу на режими роботи ЛЕС, а також формування 

алгоритмів оптимізації транспортування електроенергії в ЛЕС 

використовувалися: матрична алгебра, теорія графів, декомпозиція та об’єктно-

орієнтований аналіз. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 

– вперше запропоновано метод підвищення надійності роботи 

розподільних електричних мереж з різнотипними відновлювальними джерелами 

енергії, що ґрунтується на подачі живлення від джерела з гарантованим 
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графіком генерування на шини фотоелектричної станції;  

– вдосконалено метод визначення ємності накопичувача енергії 

фотоелектричної станції для покриття небалансів з застосуванням нейро-

нечіткого моделювання, що дозволяє зменшити неточність прогнозування 

графіка генерування на добу наперед; 

– на основі аналізу сумарних графіків генерування та навантаження в ОЕС 

України встановлено залежності зменшення теплової генерації та нарощування 

потужностей систем акумулювання енергії для збільшення частки 

фотоелектричних станцій в загальному балансі потужностей. 

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність 

роботи полягає в тому, що на підставі результатів виконаних досліджень 

розв’язана задача підвищення надійності електричних мереж з 

відновлювальними джерелами енергії, що полягає у визначенні оптимальних 

схем приєднання до мережі та обсягів балансувальних потужностей. 

За результатами проведених теоретичних досліджень розроблено метод 

відновлення електропостачання споживачів електричної мережі та виконано 

його алгоритмічну реалізацію, що дозволяє покращити показник середньої 

тривалості перерв в електропостачанні. Використовуючи даний метод, можна 

досягти зменшення перерв в електропостачанні на 5%, а також забезпечити 

дотримання нормативних відхилень напруги в процесі генерування  

електроенергії. Запропонований підхід реалізовано та передано для дослідної 

експлуатації в ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (довідка про впровадження від 

03.09.2019 р.). Розроблені у роботі метод та алгоритм визначення ємності 

накопичувача, що рекомендується для встановлення на фотоелектричні станції, 

передано для дослідної експлуатації до ТОВ «НЕСС РНД ЦЕНТР» (довідка про 

впровадження від 20.08.2019 р.). Результати дисертаційного дослідження 

впроваджено в навчальний процес Вінницького національного технічного 

університету (довідка про впровадження від 10.09.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення, які є основним 

змістом дисертаційної роботи, розроблено та обґрунтовано здобувачем 



188 

особисто. У роботах, що опубліковані у співавторстві, внесок автора такий. В 

[27] запропоновано метод та у [28] алгоритм підвищення надійності роботи 

розподільних електричних мереж з різнотипними РДЕ, що ґрунтується на подачі 

живлення від джерела з гарантованим графіком генерування на шини 

фотоелектричної станції. В [29] запропоновано алгоритм методу відновлення 

електропостачання споживачів розподільних електричних мереж та виконано 

оцінювання якості електропостачання електричних мереж з розосередженим 

генеруванням. В [30] проведено оцінювання впливу генерування 

розосереджених джерел енергії на надійність роботи електричних мереж, 

розглянуто основні показники надійності роботи електричної мережі. Проведено 

моделювання сумісної роботи різнотипних розосереджених джерел генерування 

з огляду на можливість підвищення надійності роботи електричної мережі в [31]. 

В [32] запропоновано метод оптимізації режимів електричних мереж, а у [33] 

проаналізовано вплив генерування фотоелектричних станцій на перехідні 

режими роботи електромереж з ВДЕ. Проаналізовано показники оцінювання 

надійності роботи електричних мереж зі значною часткою генерування 

відновлювальних джерел енергії [34], а в [35] їх пронормовано. В [36] 

запропоновано метод самоорганізації режимів електричних мереж. Метод 

оцінювання надійності електропостачання розглянуто в [37], а в [38] – метод 

підвищення енергоефективності локальних електричних систем за рахунок 

сумісного використання різнотипних розосереджених джерел енергії.  

Результати теоретичних досліджень, що викладені у [27]–[38], були 

отримані у Вінницькому національному технічному університеті. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення роботи та її 

результати доповідались, обговорювались та були схвалені на таких науково-

технічних конференціях та семінарах: 

XX Міжнародній науково-практичній конференції «Відновлювальна 

енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (м. Київ, 2018 р.); 

ІV Міжнародній науково-технічній конференції «Оптимальне керування 

електроустановками ОКЕУ-2017» (м. Вінниця, 2018 р.); 
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ХIV Міжнародній конференції «Контроль і управління в складних 

системах» (м. Вінниця, 2018 р.); 

VІI Міжнародній науково-технічній конференції «Підвищення рівня 

ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах» (м. 

Луцьк, 2018 р.);  

V Науково-практичній конференції «Сучасні методи аналізу усталених 

режимів електричних мереж та стійкості електроенергетичних систем. Новітні 

досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського 

персоналу» (Славське, 2018 р.); 

2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power 

Systems; 

IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering; 

XX Jubilee International Conference 2019 «Computational Problems of 

Electrical Engineering»; 

Міжнародному симпозіумі «Проблеми електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки» SIEMA 2018. 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 робіт, з 

яких 6 статей у наукових фахових виданнях, з них стаття 1 проіндексована в базі 

даних Scopus та 1 стаття у міжнародному періодичному виданні, 6 публікацій у 

збірниках матеріалів міжнародних науково-технічних конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (108 найменувань) і 4 

додатків. Основний зміст викладено на 109 сторінках друкованого тексту, містить 

48 рисунків, 10 таблиць. Загальний обсяг роботи – 172 сторінки. 
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