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ВСТУП
Актуальність

теми.

Інтенсивне

впровадження

відновлювальних

джерел енергії в електроенергетичну систему України ставить нові задачі
перед фахівцями галузі. В основному вони зумовлені непристосованістю
розподільних
використовують

електричних

мереж

відновлювальні

до

джерела

електричних
енергії,

з

станцій,

які

нестабільним

генеруванням та відсутністю достатнього рівня автоматизації мереж.
Поява відновлювальних джерел електроенергії (ВДЕ) поряд зі
споживачем потенційно повинна призводити до розвантаження електричних
мереж,

підвищення

якості

і

надійності

електропостачання.

Однак,
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нестабільність генерування ВДЕ, зумовлена залежністю від природних умов,
часом завищена потужність приєднаного джерела призводять до зниження
ефективності функціонування електричної мережі і погіршення якості послуг
з

електропостачання

кінцевого

споживача.

Особливо

це

стосується

фотовольтаїчних електростанцій (ФЕС), одинична та сумарна встановлена
потужність яких в електричних мережах зростає з кожним роком.
Наявність в розподільних електричних мережах джерел енергії
дозволяє характеризувати їх як локальну електричну систему (ЛЕС), від
надійної і економічної роботи якої залежить не лише рівень послуг з
електропостачання, а й стабільна робота енергосистеми. Важливим є
узгодження графіків навантаження і генерування в ЛЕС таким чином, щоб
шляхом балансування потужності в ЛЕС мінімізувати їх вплив на основні
центри живлення від електроенергетичної системи (ЕЕС). Особливо тоді,
коли в точках примикання ЛЕС до ЕЕС необхідно витримувати заданий
графік споживання (генерування) електроенергії. В цьому випадку необхідно
мінімізувати відхилення від централізовано заданого графіка сукупного
генерування ВДЕ за заданих обмежень на первинні енергоресурси та з
врахуванням їх характеристик. При цьому повинна бути забезпечена
стійкість ЛЕС як в режимі мінімального навантаження, так і в режимі
максимального навантаження.
На сьогодні проблемами оптимального інтегрування ВДЕ в електричні
мережі енергосистем і створенню сприятливих умов для розбудови ВДЕ
активно займаються в Інституті електродинаміки НАНУ [14], Інституті
відновлюваної енергетики НАНУ [5−7], НТУУ «Київський політехнічний
інститут ім. Ігоря Сікорського» [8−11], Вінницькому національному
технічному університеті (ВНТУ) [1215], Національному університеті
біоресурсів та природокористування [16, 17], Київському національному
університеті технологій і дизайну [18], Луцькому національному технічному
університеті [19–21] та інші [22–24] .
Оскільки частка фотовольтаїчних електростанцій серед ВДЕ є
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суттєвою, а генерування їх нестабільне через залежність від природних умов,
то актуальним є дослідження їх впливу на режим локальної електричної
системи. Необхідно розробляти методи і засоби оптимального використання
ФЕС в електричних мережах таким чином, щоб узгоджувалися інтереси
власників

джерел

генерування

та

енергопостачальних

компанійпри

відповідній якості електропостачання споживачів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана в плані наукових досліджень, які проводились
кафедрою електричних станцій та систем ВНТУ за держбюджетною та
госпдоговірною темами: «Інтелектуалізація електроенергетичних систем з
відновлювальними джерелами енергії на основі принципу ГамільтонаОстроградського»
апаратний

(№ держреєстрації

комплекс

0115U001120)

прогнозування

та

режимів

«Програмно-

функціонування

фотовольтаїчних електричних станцій» (№ договору 2162) відповідно. Автор
брав участь у виконанні вищевказаних робіт як виконавець.
Метою роботи є підвищення балансової надійності локальних
електричних систем та покращення їх якості функціонування шляхом
визначення

оптимальних

потужностей

генерування

фотовольтаїчних

електростанцій.
Відповідно до вказаної мети в роботі вирішуються такі основні задачі:
– дослідження

взаємовпливу

режимів

ФЕС

та

споживачів

електроенергії на основі аналізу графіків їх функціонування;
–

аналіз

методів оцінювання

балансової надійності локальних

електричних систем в умовах розбудови розосередженого генерування;
– розроблення

методу

оцінювання

стабільності

генерування

відновлювальних джерел енергії в задачах оцінювання балансової надійності;
– вдосконалення інтегрального показника якості функціонування
локальних

електричних

систем

для

оцінювання

рівня

якості

електропостачання споживачів;
– розроблення

методу

визначення

оптимальної

встановленої
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потужності відновлювальних джерел енергії на підставі аналізу якості
функціонування локальної електричної системи;
– розроблення методу узгодження графіків генерування ФЕС та
навантаження в локальній електричній системі;
– розроблення методу визначення оптимальної потужності резерву для
забезпечення балансової надійності локальної електричної системи;
– виконання алгоритмічної та програмної реалізації розроблених
методів та перевірка їх ефективності.
Об’єктом дослідження роботи є нормальні режими розподільних
електричних мереж з фотовольтаїчними електростанціями.
Предметом дослідження є методи та засоби підвищення балансової
надійності локальних електричних систем.
Методи

дослідження.

Для

розроблення

методів

визначення

оптимальної встановленої потужності та добових графіків генерування ВДЕ в
локальній

електричній

системі

використані

методи

математичного

моделювання та чисельні методи. Статистичні методи оброблення інформації
використано для аналізу результатів натурного експерименту. Методи
лінійного програмування застосовано для формування алгоритмів пошуку
оптимальних розв’язків поставлених задач. Усталені режими моделюються
та аналізуються з використанням методу вузлових напруг, матричної
алгебри, теорії графів. Для розроблення алгоритмів і програм аналізу
графіків генерування ФЕС та їх впливу на режими роботи ЛЕС
використовувалися декомпозиція та об’єктно-орієнтований аналіз.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
– вперше запропоновано метод визначення оптимальної потужності
резерву для фотовольтаїчних електростанцій в локальній електричній системі
за критерієм мінімуму приведених витрат енергопостачальної компанії, що
дозволяє компенсувати нестабільність процесу генерування ФЕС і підвищити
балансову надійність;
– вперше запропоновано метод узгодження графіків електричних
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навантажень в локальній електричній системі і генерування фотовольтаїчних
електростанцій

в

ній,

що

ґрунтується

на

застосуванні

алгоритму

транспортної задачі і дозволяє підвищити енергоефективність ЛЕС за
рахунок зменшення втрат електроенергії в мережі, покращення якості
напруги та підвищення надійності електропостачання.
– на основі аналізу ймовірнісних характеристик графіків генерування
фотовольтаїчних

електростанцій,

вдосконалено

метод

визначення

коефіцієнта стабільності їх генерування завдяки застосуванню апарату
Гаусових сумішей, що дозволяє обґрунтувати ємність накопичувача
електроенергії як резерву потужності в локальній електричній системі;
– розвинуто метод оцінювання якості функціонування локальної
електричної системи шляхом визначення вагових коефіцієнтів для складових
інтегрального показника якості, що дозволяє визначити готовність локальної
електричної системи до забезпечення надійного і якісного електропостачання
споживачів.
Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність
роботи полягає в тому, що на підставі результатів виконаних досліджень
розв’язана задача підвищення балансової надійності ЛЕС, що полягає у
визначенні оптимальної потужності резерву від централізованих джерел
живлення. Така потужність визначена за критерієм мінімуму приведених
витрат енергопостачальної компанії.
За результатами проведених теоретичних досліджень розроблено
програму, що дозволяє на основі аналізу нерівномірності сумарного добового
графіка локальної електричної системи визначити необхідну міру зміщення
графіка

споживання

енергопостачальною

протягом
компанією

доби
для

за

фінансового

забезпечення

стимулювання
максимального

вирівнювання сумарного добового графіка електроспоживання ЛЕС.
Розроблені у роботі алгоритми та програми визначення ємності
накопичувача, що рекомендується для встановлення на фотовольтаїчній
електростанції, передано для дослідної експлуатації до ТОВ «Подільський
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енергоконсалтинг» (довідка про впровадження від 19.06.2017 р.).
На основі вдосконаленого показника якості функціонування ЛЕС
запропоновано метод визначення оптимальної встановленої потужності ФЕС,
яка забезпечує зниження втрат електроенергії, підвищення якості напруги і
надійності електропостачання. Використовуючи даний метод, можна досягти
зменшення втрат в окремих електричних мережах на 2–5%, а також
забезпечити дотримання

нормативних відхилень напруги під час роботи

ФЕС. Запропонований підхід, реалізований програмними засобами, передано
для дослідної експлуатації в ТОВ «Енергоінвест» (довідка про впровадження
від 15.06.2017р).
Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальному
процесі Вінницького національного технічного університету (довідка про
впровадження від 14.06.2017 р.).
Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення, які є основним
змістом дисертаційної роботи, розроблено та обґрунтовано здобувачем
особисто. У роботах, що опубліковано у співавторстві, внесок автора такий.
В [25] запропоновано метод визначення показника стабільності генерування
фотовольтаїчних електростанцій для оцінювання впливу останній на
балансову надійність електричних мереж. В [26,37] запропоновано модель,
яка ґрунтується на застосуванні суміші з декількох гаусових розподілів для
оцінювання імовірнісних характеристик зміни потужності генерування ФЕС та
навантаження ЛЕС. В [27] запропоновано алгоритм методу вирівнювання
графіку навантаження локальних електричних систем з ФЕС. В [28]
запропоновано метод визначення оптимальної, за критерієм мінімуму
приведених витрат енергопостачальної компанії, потужність резерву для
електричних мереж з високим ступенем впровадження відновлювальних
джерел електроенергії. В [29,39] запропоновано алгоритм методу узгодження
графіків генерування ФЕС та навантаження локальної електричної системи,
що враховує нестабільність генерування ФЕС. В [30,38] запропоновано метод
визначення оптимальних, за критерієм мінімуму втрат потужності, місць
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встановлення ВДЕ і їх потужностей. В [31] запропоновано алгоритм
оптимізації нормальних режимів електроенергетичних систем на основі
принципу найменшої дії за різних критеріїв оптимальності. В [32]
запропоновано математичну модель електричної мережі, що враховує
нестабільну природу видачі потужності відновлювальними джерелами
енергії,

зокрема

фотовольтаїчними

гідроелектростанціями.

В

[33]

на

електростанціями
основі

визначених

та

малими

коефіцієнтів

струморозподілу розроблений алгоритм узгодження графіків генерування
фотовольтаїчних електростанцій та електричного навантаження споживачів
локальних електричних систем. В [34,36] здійснено комплексне оцінювання
впливу генерування фотовольтаїчних електричних станцій на балансову
надійність локальної електричної системи. В [35] проведено аналіз
виконаних тестових розрахунків з використанням розробленого програмного
продукту.
Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи та її
результати доповідались, обговорювались та були схвалені на таких науковотехнічних конференціях та семінарах:
– ХІІ, ХІІІ міжнародні конференції «Контроль і управління в складних
системах (м. Вінниця, 2014, 2016 рр.); – V, VІ міжнародні науково-технічні
конференції

«Підвищення

рівня

ефективності

енергоспоживання

в

електротехнічних пристроях і системах». (м. Луцьк, 2014, 2016 рр.); –
науково-технічний

семінар

“Електричні

мережі

енергосистем

з

нетрадиційними і відновлювальними джерелами енергії” НАН України
«Наукові основи електроенергетики» (м. Вінниця 2015, 2016 рр.); – ІІІ
міжнародна

науково-технічна

конференція

«Оптимальне

керування

електроустановками ОКЕУ-2015» (м. Вінниця, 2015 р.); – XVII міжнародна
науково-практична

конференція

Відновлювальна

енергетика

та

енергоефективність у XXI столітті (м. Київ, 2016 р.); – міжнародна науковопрактична конференція «Розподільчі мережі 0,4-35 кВ як складова частина
локальних електроенергетичних систем майбутнього» (м. Хмельницький,
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2016 р.); – V науково-практична конференція «Сучасні методи аналізу
усталених режимів електричних мереж та стійкості електроенергетичних
систем.

Новітні

досягнення

у

проведенні

тренажерної

підготовки

оперативно-диспетчерського персоналу» (с.м.т. Славсько, 2017 р.); – IEEE
First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON)
(Kyiv, 2017); – V міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні
системи – ESS’17» (м. Київ, 2017 р.).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 робіт, з
яких 7 статей у наукових фахових виданнях, 4 статті у міжнародних
періодичних виданнях, 1 з них проіндексована в базі даних Scopus,

3

публікацій у збірниках матеріалів міжнародних технічних конференцій, 1
свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
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