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АНОТАЦІЯ
Пірняк В. М. Методи та засоби оптимізації перетікань реактивної
потужності в розподільних електромережах на основі принципу ГамільтонаОстроградського. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.14.02 «Електричні станції, мережі i системи». – Вінницький
національний технічний університет, Вінниця, 2018.
Робота присвячена розв’язанню задачі зменшення втрат та підвищення
якості напруги у електромережах, шляхом розроблення методів та засобів
оптимізації потоків реактивної потужності на основі принципу ГамільтонаОстроградського.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано
мету та задачі дослідження. Зазначено наукову новизну та практичну
цінність отриманих результатів. Наведено відомості про апробацію роботи,
особистий внесок здобувача та публікації. Зазначено зв’язок роботи з
науковими програмами, темами.
У першому розділі проаналізовано проблеми оптимізації перетікань
реактивної потужності в розподільних електромережах (ЕМ) з частковою
децентралізацією живлення. За результатами аналізу відомих методів та
засобів вирішення проблеми виявлено низку недоліків, які вимагають
усунення.

Показано,

що

для

підвищення

адекватності

визначення

оптимальних рівнів компенсації реактивної потужності в ЕМ необхідно
враховувати зміни у структурі електроспоживання, надійність електромереж
та якість інформаційного забезпечення. Крім того важливим фактором є
вплив розосереджених джерел енергії (РДЕ) на режими електромереж.
Показано

можливість

визначення

оптимальних параметрів

та

місць

приєднання джерел реактивної потужності (ДРП) з використанням принципу
Гамільтона-Остроградського.
автоматизації

розподільних

Проаналізовано
електромереж.

сучасні

тенденції

Визначено

щодо

напрямки
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вдосконалення систем керування ДРП групової компенсації. Зокрема,
обґрунтовано доцільність децентралізації таких систем з використанням
локальних систем автоматичного керування (САК).
У другому розділі проаналізовано особливості сучасних розподільних
електромереж з огляду на проблему оптимізації перетікання реактивної
потужності. Показано, що значна зношеність основного обладнання ЕМ
України та недостатня оснащеність засобами моніторингу негативно
впливають на ефективність планування заходів щодо зменшення втрат та
підвищення якості напруги. За результатами досліджень запропоновано
метод формування комплексного показника обґрунтованої ефективності
впровадження ДРП. Він забезпечує врахування надійності електромережі,
якості напруги у її вузлах, а також точності визначення корисного відпуску
та втрат електроенергії. Це дозволяє вилучати з області пошуку оптимальних
місць встановлення ДРП фрагменти мереж з частими відмовами або без
засобів моніторингу режимів. Отже, підвищується обґрунтованість рішень
щодо впровадження групової компенсації реактивної потужності.
За результатами досліджень обґрунтовано доцільність використання
принципу Гамільтона-Остроградського для підвищення надійності та
швидкодії розв’язання задачі оптимізації розміщення ДРП у електричних
мережах

за

критерієм

максимуму

рентабельності

капіталовкладень.

Використовуючи модель «ідеального» режиму ЕМ цю задачу нелінійної
оптимізації зведено до принципово простішої задачі пошуку екстремального
струморозподілу в заступній r-схемі мережі. Для врахування економічних
факторів оптимізаційної задачі схему «ідеального» режиму ЕМ доповнено
економічними опорами ДРП. Вирази для визначення економічних опорів
отримано для різних постановок задачі оптимізації параметрів та умов
функціонування ДРП в електромережах. Для врахування активних обмежень,
зокрема обмежень на відхилення напруги в ЕМ, запропоновано метод
коригування оптимальних потужностей ДРП. Він передбачає розв’язання
допоміжної лінеаризованої задачі оптимізації. Результати досліджень
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дозволили розширити область застосування підходу, що базується на
моделюванні «ідеальних» режимів ЕМ, а також підвищити ефективність
проектних рішень.
У третьому розділі на основі імітації «ідеальних» режимів ЕМ
розроблено алгоритми визначення оптимального рівня групової компенсації
реактивних навантажень за критерієм максимальної рентабельності. Крім
того запропоновано алгоритм багатокритеріальної оптимізації потужностей
та розміщення ДРП в електричних мережах. Показано, що алгоритмічно
задачі оптимізації перетікань реактивної потужності в ЕМ незалежно від
критерію оптимальності, можуть бути зведені до оптимізації режиму певної
фіктивної електромережі за втратами активної потужності. Виходячи з цього,
оптимальне навантаження ДРП можна визначати з результатів розрахунку
усталеного режиму ЕМ за її заступною r–схемою. Для забезпечення
обмежень за напругою у вузлах мережі значення потужностей ДРП та
коефіцієнтів трансформації уточнюються за результатами розв’язання
системи вузлових рівнянь ЕМ. Остання формується за результатами
розрахунку економічного струморозподілу.
Для підвищення рівня автоматизації оперативного керування ДРП у
розподільних мережах вдосконалено структурну схему системи керування.
Отримано умови оптимальності перетікань реактивної потужності з
урахуванням витрат на експлуатацію ДРП та якості електроенергії. Для цього
використано метод оптимізації інтегральних функцій Понтрягіна. Розроблено
алгоритми визначення налагоджувальних параметрів САК, які локально
забезпечують оптимізацію реактивних перетікань у мережах. Періодичне
коригування

їх

налаштувань

вимагає

проведення

значної

кількості

імітаційних розрахунків з урахуванням взаємозв’язків між окремими ДРП.
Тому для реалізації системи керування запропоновано двоконтурну схему з
децентралізацією функцій автоматичного керування. Такий підхід забезпечує
високу надійність та ефективність системи.
У четвертому розділі прикладі реальних електричних мереж 110-35-10
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кВ ПАТ «Вінницяобленерго» показано адекватність та ефективність методу
оптимізації перетікань реактивної потужності, який базується на визначенні
та реалізації «ідеального» струморозподілу в електричних мережах. Так,
вдосконалений програмний засіб було використано для техніко-економічного
обґрунтування впровадження ДРП в електромережах 110-35 кВ ПАТ
«Вінницяобленерго». За результатами досліджень визначено оптимальну
послідовність

впровадження

ДРП,

яка

характеризується

високою

рентабельністю. Очікувана окупність встановлення 56 ДРП за кумулятивним
ефектом не перевищує 6 років. Врахування надійності електромереж, якості
електроенергії та точності інформаційного забезпечення дозволило оцінити
обґрунтований ефект. Він виявився нижчим на 12%, що призвело до
підвищення терміну окупності до 7 років. Використовуючи аналіз чутливості
визначено перелік ДРП, що мають найбільший вплив на втрати та рівні
напруги в ЕМ. Імітаційні розрахунки показали, що введення перших 13
пристроїв з автоматичним керуванням на 7 підстанціях зменшує термін
окупності до 4 років. Їх впровадження забезпечує біля 75% ефекту, що може
бути отриманий від повної реалізації проекту. При цьому укрупнена вартість
становить лише 29% від сукупної вартості проекту.
На

прикладі

підтверджено

Вінницьких

ефективність

міських

електромереж

запропонованого

методу
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кВ

було

оцінювання

обґрунтованого ефекту від ДРП. Показано, що встановлення додаткових ДРП
у електричних мережах, які характеризуються високою чутливістю втрат,
супроводжується високим додатковим прибутком. Останній не можливо
оцінити адекватно без врахування надійності електромереж та якості
інформаційного

забезпечення.

Так,

врахування

означених

факторів

дозволило обґрунтовано зменшити оптимальну встановлену потужність ДРП
для окремих фрагментів досліджуваних мереж до 3 разів. Перенесення ДРП
на підстанції з нижчим розрахунковим ефектом зменшення втрат, але
кращими показниками надійності та якості інформаційного забезпечення,
дозволило зменшити ризики реалізації проекту та підвищити обґрунтованість
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капіталовкладень.
На прикладі ДРП, що експлуатуються у Вінницьких міських
електромережах, проведено натурні експерименти з визначення уставок для
локальної компенсації реактивної потужності. Показано, що період їх
актуальності становить від 1 до 3 місяців. У випадку використання ДРП для
групової компенсації через взаємовплив вузлів навантаження ЕМ, уставки по
коефіцієнтах потужності необхідно періодично уточнювати протягом доби.
Для визначення періодів актуальності уставок запропоновано алгоритм,
який передбачає аналіз кореляції оптимальних потужностей ДРП з
локальним

реактивним

споживанням.

Послідовний

зсув

діапазону

порівняння дозволяє визначати границі періодів, як моменти часу, що
відповідають локальним максимумам квадратичного критерію Пірсона.
Для визначення уставок у межах періоду актуальності запропоновано
використовувати імітаційну модель САК ДРП. За її допомогою граничні
коефіцієнти потужності підбираються за методом найменших квадратів
відхилень між оптимальними та імітованими потужностями ДРП. Уставки по
часу для САК визначаються з урахуванням швидкості зміни осереднених
оптимальних потужностей ДРП у межах періоду актуальності.
Таким чином, в дисертаційній роботі отримано нове вирішення
актуальної науково-прикладної задачі підвищення ефективності керування
потоками реактивної потужності у електричних мережах. Воно полягає у
розробленні на основі принципу Гамільтона-Остроградського математичної
моделі критерію оптимальності для вказаної задачі, методів оптимізації
розміщення засобів компенсації реактивної потужності в електромережах, а
також засобів оптимального керування компенсувальними установками для
таких мереж. Їх реалізація дозволяє підвищити ефективність сумісного
використання електромереж енергопостачальними компаніями та активними
споживачами.
Ключові слова: електрична мережа, перетікання реактивної енергії,
багатофакторна

оптимізація,

принцип

Гамільтона-Остроградського,
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«ідеальний» режим, економічний опір, джерело реактивної потужності.
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ABSTRACT

Pyrnyak V.M. Methods and means of optimization of reactive power flows
in power distribution networks on the basis of the Hamilton-Ostrogradsky
principle. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.
A thesis submitted for the candidate degree in technical sciences on the
speciality 05.14.02 "Electric power stations, networks and systems". – Vinnytsia
National Technical University, Vinnytsya, 2018.
The work is devoted to solving the problem of reducing losses and
improving the quality of voltage in the electricity grids, by developing methods
and means for optimizing reactive power flows based on the HamiltonOstrogradsky principle.
The introduction substantiates the relevance of the topic of the dissertation,
formulates the purpose and objectives of the research. The scientific novelty and
practical value of the received results are indicated. Information is given on the
testing of work, the personal contribution of the competitor and the publication.
The connection of work with scientific programs, themes is indicated.
The first section analyzes the problems of optimization of reactive power
flows in power distribution networks (DN) with partial decentralization of power
supply. The results of the analysis of known methods and means of solving the
problem revealed a number of shortcomings that require removal. It has been
shown that in order to increase the adequacy of determining the optimal levels of
compensation of reactive power in the DN, changes in the structure of electricity
consumption, reliability of the electricity grids and the quality of information
support should be taken into account. In addition, an important factor is the impact
of dispersed energy sources (DESs) on power grid regimes. It is shown the
possibility of determining the optimal parameters and places of joining sources of
reactive power (RPSs) using the Hamilton-Ostrogradsky principle. The modern
tendencies concerning the automation of distribution electric networks are
analyzed. The directions of improvement of the control systems of the RPS of

11
group

compensation are

determined.

In particular,

the

expediency of

decentralization of such systems with the use of local automation control systems
(SACs) has been substantiated.
In the second section the features of modern distribution networks are
analyzed in view of the problem of optimizing the flow of reactive power. It has
been shown that significant deterioration of the main equipment of DN Ukraine
and insufficient equipment by means of monitoring negatively affect the
effectiveness of planning measures for reducing losses and improving the quality
of stress. According to the results of the research, the method of forming a
complex indicator of the guaranteed effectiveness of the implementation of the
RPS is proposed. It provides consideration of the reliability of the power grid, the
quality of voltage at its nodes, as well as the accuracy of determining the useful
leave and electricity losses. This allows you to remove from the search area the
optimal places for installing RPS fragments of networks with frequent failures or
without monitoring modes. Consequently, the rationale for decisions on the
implementation of group reactive power compensation is increased.
According to the results of the research, the expediency of using the
Hamilton-Ostrogradsky principle to improve the reliability and speed of the
solution of the problem of optimization of the allocation of electric power
transmission networks on the criterion of maximum profitability of investments is
substantiated. Using the model of the "ideal" mode of DN, this nonlinear
optimization problem is reduced to a fundamentally simpler task of searching for
extreme current distribution in the subnetting r-scheme of the network. For take
into account the economic factors of the optimization problem, the scheme of
"ideal" DN mode is supplemented with the economic supports of the RPS.
Expressions for determination of economic impediments are obtained for various
statements of the problem of optimization of parameters and conditions of the
operation of the electric power transmission system. For take into account active
limitations, in particular restrictions on voltage deviations in EM, a method of
correction of optimal capacities of the RPS is proposed. It involves solving the
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auxiliary linearized optimization problem. The results of the research allowed to
extend the scope of application based on simulation of "ideal" DN modes, as well
as to increase the efficiency of design solutions.
In the third chapter, based on the simulation of "ideal" DN modes,
algorithms for determining the optimal level of group compensation of reactive
loads by the criterion of maximum profitability were developed. In addition, an
algorithm for multi-criteria optimization of capacities and allocation of electric
power transmission lines is proposed. It is shown that algorithmically, the
problems of optimization of jet power flows in the DN regardless of the optimality
criterion can be reduced to optimizing the regime of a certain fictitious power grid
for losses of active power. Proceeding from this, the optimal load of the RPS can
be determined from the results of calculating the steady-state DN by its sub-rscheme. In order to provide voltage constraints at the network nodes, the values of
the capacities of the RPS and the transformation factors are specified according to
the results of the solution of the DN nodal equation system. It is formed on the
basis of the calculation of economic current distribution.
In order to increase the level of automation of operational control of RPS in
distribution networks, the structural scheme of the control system has been
improved. The conditions of optimality of reactive power flows are considered,
taking into account the expenses for the operation of the electric power
transmission line and the quality of electric power. To do this, we use the method
of optimizing Pontryagin integral functions. The algorithms for determining the
adjustment parameters of the SAC, which locally provide the optimization of
reactive fluxes in the networks, are developed. Periodically adjusting their settings
requires a large number of simulation calculations, taking into account the
interrelationships between individual RPSs. Therefore, for the implementation of
the control system, a two-circuit diagram with a decentralization of automatic
control functions is proposed. This approach ensures high reliability and efficiency
of the system.
In the fourth section the adequacy and efficiency of the method of
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optimization of reactive power flows which is based on the definition and
implementation of "ideal" current distribution in electric networks are shown.
Thus, an improved software tool was used for the feasibility study on the
implementation of the transmission grid in the 110-35 kV electricity grids of PJSC
“Vinnytsyaoblenergo”. According to the results of the research, the optimal
sequence of the implementation of a high-profit, high-yielding RPS is determined.
The expected payback of the installation of 56 RPSs for a cumulative effect does
not exceed 6 years. Taking into account the reliability of the electricity grids, the
quality of the electricity and the accuracy of the information security, it was
possible to assess the guaranteed effect. It was lower by 12%, which led to an
increase in the payback period of up to 7 years. Using the sensitivity analysis, a list
of RPSs that have the greatest impact on the loss and voltage levels in the DN are
determined. Imitation calculations have shown that the introduction of the first 13
devices with automatic control at 7 substations reduces the payback period to 4
years. Their implementation provides about 75% of the effect that can be obtained
from the full implementation of the project. At the same time, the enlarged value is
only 29% of the total cost of the project.
On the example of the 10 kV Vinnytsia city DN, the effectiveness of the
proposed method for evaluating the guaranteed effect of the RPS was confirmed. It
is shown that the installation of additional RPSs in electric networks, which are
characterized by high loss sensitivity, is accompanied by high additional profits.
The latter can not be estimated adequately without considering the reliability of the
power grids and the quality of information provision. Thus, taking into account the
above factors, it was possible to substantially reduce the optimal installed power of
the RPS for individual fragments of the studied networks up to 3 times. The
transfer of the RPS to substations with a lower settlement effect of loss reduction,
but better indicators of reliability and quality of information provision, has allowed
to reduce the risks of project implementation and increase the substantiality of
investments.
On the example of RPS operated in Vinnytsia city DN, experiments were
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carried out to determine the settings for local compensation of reactive power. It is
shown that the period of their relevance is from 1 to 3 months. In the case of the
use of RPS for group compensation through the interaction of nodes DM load, the
power factor settings need to be periodically updated within a day.
To determine the validity periods of the settings, an algorithm is proposed,
which involves analyzing the correlation of optimal capacities of the RPS with
local reactive consumption. The sequential shift of the comparison range allows
you to determine the boundaries of periods as time points corresponding to the
local maxima of the quadratic Pearson criterion.
In order to determine the settings within the period of relevance, it is
proposed to use the simulation model SAC RPS. With its help, the limiting power
factors are selected by the method of least squares of deviations between optimal
and simulated RPSs. The time settings for the SAC are determined taking into
account the rate of change of the average optimal capacity of the RPS within the
period of relevance.
Thus, in the dissertation the new solution of the actual scientific and applied
problem of increasing the efficiency of control of reactive power flows in electric
networks is obtained. It consists in developing, on the basis of the HamiltonOstrogradsky's mathematical model, the optimality criterion for the given problem,
the methods of optimizing the allocation of reactive power compensation facilities
in power grids, and also the means of optimal control of compensating installations
for such networks. Their implementation allows to increase the efficiency of the
joint use of electricity grids by power supply companies and active consumers.
Key
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Функціонування сучасних
розподільних електричних мереж (РЕМ) характеризується локальним
зростанням споживання електроенергії, появою двосторонніх перетікань
енергії, підвищеними вимогами до забезпечення надійності та керованості.
Крім того, стають більш жорсткими екологічні обмеження для енергетичної
галузі в цілому [1]. В таких умовах загострюються проблеми раціонального
використання енергетичних і матеріальних ресурсів, вирішення яких
покликане підвищити економічність та екологічність роботи енергосистеми
шляхом впровадження енергозберігаючих заходів.
В

останні

енергозбереження

роки
і

світові

тенденції

раціонального

спрямовані

використання

на

підвищення

природних

ресурсів

призвели до інтеграції відновлювальних джерел енергії в наявні розподільні
електричні мережі у вигляді розосереджених джерел енергії (РДЕ) [2], [3].
Причому частка останніх в енергобалансі енергосистем зростає і в деяких
електричних мережах вже сьогодні досягає 20–30% і більше. Таким чином,
розподільна електрична мережа поступово перетворюється в мережу з
характерними особливостями локальної електричної системи (ЛЕС), яка
отримує живлення як від власних розосереджених джерел електроенергії, так
і від централізованого джерела – електроенергетичної системи [4] – [6].
Разом з тим, розподільні електромережі енергосистем проектувалися і
споруджувалися за умов централізованого електропостачання, виходячи з
чого розбудова в них розосереджених джерел електроенергії породжує нові
проблеми та задачі [3]. Основними з технічної точки зору тут є задачі
підтримання балансу активної і реактивної потужностей та оптимізації
розосередженого генерування активної та реактивної енергії [3], [7] – [9].
Основними негативними факторами, що пов’язані з передачею
реактивної потужності електричними мережами є збільшення струмових
навантажень,

зростання

спадів

напруги,

збільшення

втрат

активної

потужності та витрат енергоресурсів на виробництво енергії та ін. Особливе
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місце

втрат

електроенергії,

як

критерію

оптимальності

компенсації

реактивної потужності (КРП) зумовлене відносною простотою його
оцінювання в грошовому вигляді, на відміну від інших. Тому на основі
виділення додаткових втрат електроенергії від потоків реактивної потужності
й мінімізації останніх побудовано чинну методику КРП [10].
Вона має низку недоліків, які потребують доопрацювання. Це
відсутність взаємопов’язаних рішень для енергопостачальних компаній,
споживачів та власників РДЕ, приєднаних до їх електромереж; не врахування
низки важливих економічних аспектів, що стосуються функціонування
розосереджених джерел у мережах енергопостачальних компаній; низька
ефективність врахування реверсивних перетікань реактивної потужності в
розподільних електричних мережах (ЕМ) тощо.
Вказані недоліки ускладнюють використання методики [10] для
оптимізації перетікань реактивної потужності в ЕМ, до яких приєднані РДЕ.
Так, особливістю компенсації реактивної потужності в локальній електричній
системі є те, що РДЕ можуть генерувати або споживати реактивну енергію
[6], [8], [9], призводячи до появи реверсивних її перетікань. Окремі РДЕ,
маючи засоби регулювання реактивної потужності, дають додаткові
можливості підвищення ефективності її транспортування, що не враховано у
[10].
Вдосконалення нормативної бази, зокрема [10], вимагає розроблення
методів

та

засобів

оцінювання

ефективності

перетікань

реактивної

потужності в ЕМ, які б дозволяли повною мірою враховувати особливості
сучасних електромереж, зокрема, зношеність обладнання, неоптимальність
схем, наявність РДЕ, а також вплив вказаних факторів на якість та
економічність функціонування ЕМ.
З розвитком інформаційно-обчислювальних засобів стає можливим
перехід від сукупності техніко-економічних задач оптимізації окремих етапів
впровадження та експлуатації джерел реактивної потужності (ДРП), які часто
мають суперечні критерії, до комплексної задачі оптимізації за інтегральним
критерієм, який пов’язує проблеми втрат, якості електроенергії, надійності
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мереж та окупності засобів КРП. Це зробить можливим отримувати технічні
рішення, максимально адаптовані до практичної реалізації.
З приєднанням до електромереж РДЕ, генерування яких істотно
залежить від впливу випадкових факторів, особливо гостро постає проблема
автоматизації

керування

режимами

ЕМ,

зокрема

ДРП

[4],

[11].

Вдосконалення підходів до автоматизованого та автоматичного керування
перетоками реактивної потужності в ЕМ дозволить підвищити ефективність
компенсації завдяки регулюванню напруги та підвищенню пропускної
здатності електромереж. Для визначення та впровадження керувальних
впливів щодо КРП доцільно застосовувати інформаційні можливості та
комунікаційні технології SMART Grid [12].
Традиційно для реалізації підходів до керування потоками реактивної
потужності

в

ЕМ

та

вибору

оптимальних

технічних

рішень,

використовуються чисельні методи лінійного і нелінійного програмування.
Загальним їх недоліком є те, що вони дають часткові розв’язки. У даній
роботі досліджується можливість визначення оптимальних параметрів ЕМ та
побудови систем керування реактивними перетіканнями на основі принципу
найменшої дії (ПНД) у трактуванні Гамільтона-Остроградського [13], а
також принципу максимуму інтегральних функцій Понтрягіна [14].
Отже,

дослідження

методів

та

засобів

оптимізації

перетікань

реактивної потужності в розподільних електромережах з розосередженими
джерелами електроенергії на основі принципу найменшої дії, є актуальною
науково-прикладною задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертація виконана в плані наукових досліджень, проваджених
кафедрою електричних станцій та систем Вінницького національного
технічного університету за держбюджетними темами «Оптимізація режимів
електричних мереж з розподіленими джерелами енергії» (№ держреєстрації
0113U002260C),

«Інтелектуалізація

електроенергетичних

систем

з

відновлюваними джерелами енергії на основі принципу ГамільтонаОстроградського» (№ держреєстрації 0115U002382). Автор брав участь у
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виконанні вищевказаних робіт як виконавець.
Мета і завдання дослідження. Метою даної дисертаційної роботи є
зменшення втрат та підвищення якості напруги у електричних мережах,
шляхом розроблення методів та засобів оптимізації потоків реактивної
потужності на основі принципу Гамільтона-Остроградського.
Відповідно до вказаної мети в роботі розв’язано такі основні завдання:
– аналіз стану компенсації реактивних навантажень в електричних
мережах енергопостачальних компаній та її методичного забезпечення;
– аналіз існуючих методів оптимізації режимів електричних мереж за
реактивною потужністю;
–

дослідження

впливу якості інформаційного забезпечення

на

результати розв’язання оптимізаційних задач, пов’язаних з регулюванням
реактивних перетікань та напруги в розподільних мережах;
–

розроблення

методу оцінювання

обґрунтованого

ефекту від

компенсації реактивної потужності в розподільних електромережах з
урахуванням якості інформаційного забезпечення;
– розвиток методу оптимізації розміщення засобів КРП з імітацією
«ідеального» струморозподілу в електромережах за заступною r-схемою
шляхом вдосконалення методу визначення та коригування економічних
опорів для компенсувальних установок;
– розроблення методу оптимізації розміщення засобів компенсації
реактивної

потужності

за

критерієм

максимуму

рентабельності

з

урахуванням допустимих відхилень напруги;
–

формування

умов

оптимальності

функціонування

засобів

компенсації реактивної потужності у розподільних мережах;
– розроблення структурної схеми та алгоритмів функціонування
системи групової компенсації реактивної потужності в електромережах з
використанням локальних систем автоматичного керування КРП.
Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є нормальні режими
розподільних
електроенергії.

електричних

мереж

з

розосередженими

джерелами
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Предметом дослідження є методи і засоби аналізу та оптимізації
перетікань реактивної потужності в розподільних електричних мережах з
розосередженими джерелами енергії та оптимального керування установками
компенсації реактивної потужності.
Методи дослідження. Для аналізу та розв’язання поставлених задач
використані

принцип

найменшої

дії

у

формулюванні

Гамільтона-

Остроградського, принцип максимуму інтегральних функцій Понтрягіна,
узагальнювальні
нелінійного

методи

теорії

програмування.

моделювання,

Усталені

режими

аналізуються на базі методу вузлових напруг

методи
ЕМ

лінійного

моделюються

та
і

та методу середніх

навантажень. Для розподілу втрат електроенергії між окремими трансакціями
реактивної потужності використовуються диференційні методи та метод
коефіцієнтів розподілу втрат. Для розроблення алгоритмів аналізу перетікань
реактивної потужності в розподільних електромережах з РДЕ та формування
законів оптимального керування ДРП використовувались матрична алгебра,
теорія графів та декомпозиція. Для розроблення систем автоматичного
керування використано положення теорії автоматичного керування.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що
показано доцільність використання принципу найменшої дії для визначення
та підтримання оптимальних рівнів компенсації реактивної потужності в
електричних мережах, а також встановлено залежність оптимальних рівнів
КРП

від

надійності

електричних

мереж

та

якості

інформаційного

забезпечення. Зокрема:
1. Запропоновано новий метод оцінювання обґрунтованої ефективності
компенсації реактивної потужності в електричних мережах у вигляді
комплексного показника, що на відміну від відомих, враховує надійність
мереж, якість напруги у їх вузлах, а також точність визначення корисного
відпуску та втрат електроенергії. Це дозволяє обґрунтовано визначати
область оптимальності встановлення ДРП з урахуванням ризиків, пов’язаних
з відмовами в мережах та відсутністю засобів моніторингу їх режимів.
2.

Набув

подальшого

розвитку

метод

оптимізації

перетікань
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електроенергії на основі принципу найменшої дії, що проявляється у
врахуванні питомих капітальних та експлуатаційних витрат у моделі
«ідеального» режиму електричної мережі. Це дозволяє розширити межі
застосування методу на задачі техніко-економічної оптимізації і, зокрема,
підвищити
розміщення

надійність
ДРП

та

швидкодію

розв’язання

у електричних мережах за

задачі

оптимізації

критерієм

максимуму

рентабельності.
3. Вдосконалено метод оптимізації встановлених потужностей ДРП на
основі принципу найменшої дії, що проявляється в урахуванні обмежень на
відхилення напруги в електричних мережах та коригуванні оптимальних
потужностей джерел за результатами розв’язання допоміжної задачі
мінімізації приросту втрат
використовуючи

коефіцієнти

електроенергії.
розподілу

Зведення

втрат

її до

потужності,

лінійної,
дозволило

підвищило надійність та швидкодію методу оптимізації.
4.

На

основі

принципу

найменшої

дії

отримано

аналітичні

співвідношення, що описують оптимальні режими джерел реактивної
потужності у розподільних мережах за критерієм максимального прибутку
від їх встановлення. Це дозволило вдосконалити алгоритми керування
компенсувальними

установками,

а

також

алгоритми

визначення

налагоджувальних параметрів систем автоматичного керування ними.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на
основі вдосконаленого методу розрахунку оптимальних рівнів компенсації
реактивної потужності в розподільних мережах розроблено алгоритм, у
якому враховано обмеження за надійністю та якістю електроенергії, що дає
можливість обґрунтовано розміщувати ДРП в мережах енергопостачальних
компаній та коригувати їх параметри. Розроблені структурні схеми й
алгоритми керування наявними ДРП дозволяють підтримувати оптимальні
(за сумарними витратами) перетікання реактивної потужності в ЕМ з
урахуванням зміни режимних параметрів, зокрема, під впливом РДЕ.
Отримані в дисертаційній роботі результати наукових досліджень
впроваджено в ПАТ "Вінницяобленерго" (акт від 16 жовтня 2018 р.) з метою
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вдосконалення процесу оптимізації реактивних перетікань в електричних
мережах

енергопостачальної

компанії

за

критерієм

мінімуму

втрат

електроенергії від них. Результати реалізовано у формі алгоритмів та
програм для розрахунку оптимальних рівнів компенсації реактивної
потужності, а також для коригування уставок систем автоматичного
керування ДРП.
Результати
енергетичний

досліджень

консалтинг»

впроваджено
у

вигляді

в

ТОВ

програми

для

«Подільський
оцінювання

обґрунтованого ефекту від розвитку розподільних ЕМ, а також оптимізації
розміщення додаткових джерел реактивної потужності в них (довідка від 08
жовтня 2018 р.).
Результати наукових досліджень впроваджено також у навчальному
процесі Вінницького національного технічного університету (акт від 12
вересня 2018 р.) у формі вдосконалення лабораторної установки з
регулювання потужності конденсаторних батарей для централізованої та
групової компенсації реактивних навантажень в ЕМ. Теоретичні результати
включено до лекційних, лабораторних і практичних курсів.
Особистий внесок здобувача. Усі результати, які складають основний
зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно.
В роботах, опублікованих у співавторстві автору належать: у [15] –
алгоритм визначення економічних еквівалентів реактивної потужності для
окремих вузлів ЕМ за відносними спадами напруги; у [16] – розв’язання задачі
оптимізації перетікань реактивної енергії у інтегральній постановці за
принципом максимуму Понтрягіна, структура автоматизованої системи
керування ДРП; у [17] – метод визначення та оперативного коригування
економічних опорів ДРП, введення яких у заступну схему ЕМ зводить задачу
максимізації рентабельності впровадження компенсувальних установок (КУ) до
відтворення низки режимів з мінімальними втратами; у [18] – метод врахування
обмежень на відхилення напруги у вузлах ЕМ під час розв’язання задачі
оптимізації розміщення ДРП; у [19] – вдосконалення методу оцінювання
обґрунтованого ефекту від впровадження ДРП в електромережах з урахуванням
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неточності вихідної інформації; у [20] – алгоритм оцінювання плати для
активного споживача за регулювання напруги, як системної послуги; у [21] –
вдосконалення методу визначення економічних еквівалентів реактивної
потужності у електромережах з РДЕ, висновки; у [22] – алгоритм уточнення
економічних еквівалентів реактивної потужності в ЕМ за відносними спадами
напруги; у [23] – алгоритм аналізу чутливості втрат електроенергії в
електромережах та визначення областей корекції для декомпозиції задачі
оптимального розміщення ДРП; у [24] – оцінювання адекватності методу
визначення економічних еквівалентів реактивної потужності, як коефіцієнтів
розподілу втрат; у [25] – оцінювання адекватності визначення економічних
еквівалентів реактивної потужності за відносними спадами напруги; у [27] –
метод врахування обмежень за напругою, алгоритм та програмна реалізація
регулювання напруги в ЕМ у циклі оптимізації розміщення додаткових ДРП.
Результати теоретичних досліджень, що викладені у [15]–[27], були
отримані у Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ).
Апробація матеріалів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи
доповідалися та обговорювалися: на ХI Міжнародній науково-технічній
конференції «Контроль і управління у складних системах (КУСС-2012)» (м.
Вінниця, 2012 р.); на ІІ Міжнародній науково-технічній конференції
«Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ–2013)» (м. Вінниця,
2013 р.); на ІV Міжнародній науково-технічній конференції «Оптимальне
керування електроустановками (ОКЕУ–2017)» (м. Вінниця, 2017 р.); на ІІІ
Міжнародній науково-технічній конференції «Intelligent Energy and Power
Systems (IEPS-2018)» (м. Харків, 2018 р.); на ХІV Міжнародній науковотехнічній конференції «Контроль і управління у складних системах (КУСС2018)» (м. Вінниця, 2018 р.).
Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 13
робіт, з них 6 статей у наукових фахових виданнях, що індексуються у
міжнародних наукометричних базах даних, 3 статті у інших журналах, 4
публікації у збірниках матеріалів міжнародних конференцій (з них 1 стаття
індексується у наукометричній базі SCOPUS).
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (137
найменувань) і додатків. Основний зміст викладений на 135 сторінках
друкованого тексту, містить 27 рисунків, 23 таблиці. Загальний обсяг
дисертації – 200 сторінок.
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