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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У багатьох розвинених країнах світу постійне зростання 

попиту на електроенергію (ЕЕ) задовольняється завдяки приєднанню до їхніх елект-

ричних мереж (ЕМ) джерел розосередженого генерування (РГ), які мають суттєві 

економічні, екологічні та технічні переваги над традиційними електростанціями. На-

самперед це значно менші капітальні витрати на будівництво нових електростанцій, 

сприяння зменшенню втрат ЕЕ при передаванні, підвищення показників надійності та 

якості електропостачання, а також екологічно чисте виробництво ЕЕ, оскільки значна 

частина джерел РГ — це відновлювані джерела енергії (ВДЕ), наприклад, сонце- 

(СЕС) та вітроелектричні (ВЕС) станції. Так, у деяких країнах частка таких електрос-

танцій перевищує 50% від загального обсягу виробленої ЕЕ. В Україні такого рівня 

поки не досягнуто, але в окремих регіонах споруджено СЕС та ВЕС потужністю, яка 

за величиною наближається до половини потужності навантаження цих регіонів. 

Однак для забезпечення переваг від впровадження ВДЕ в ЕМ необхідно 

розв’язати задачу визначення їх оптимальних місць приєднання, потужностей та ти-

пів, оскільки неоптимальне впровадження таких джерел може призвести до виник-

нення низки проблем та погіршення техніко-економічних показників роботи мережі.  

У світі приділяється значна увага розв’язанню задачі оптимізації роботи електри-

чних мереж та зокрема задачі оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії. 

Останній задачі присвячені дослідження багатьох вчених, Буткевича О.Ф., Денисюка 

С.П., Кириленка О.В., Комара В.А., Кулика В.В., Лежнюка П.Д., Лук’яненка Л.М., Па-

вловського В.В., Попова В.А., Праховника А.В та ін. Проте, незважаючи на величезну 

кількість досліджень у цій галузі, ця задача не є повністю розв’язаною. Тому розробка 

математичних моделей та методів для визначення оптимальних місць приєднання, по-

тужності та типів відновлюваних джерел енергії є актуальною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за 

темою дисертаційної роботи здійснювалися протягом виконання планів таких науково-

дослідних робіт Інституту електродинаміки НАН України: держбюджетний науково-

дослідний проект «Забезпечення надійності роботи прикордонних районів ОЕС Украї-

ни в режимі синхронного з'єднання з ENTSO-E» комплексної програми наукових дос-

ліджень НАН України «Науково-технічне, нормативне та інформаційне забезпечення 

створення гнучкої та адаптивної Об'єднаної енергетичної системи України» («ОБ'ЄД-

НАННЯ-2», № ДР 0113U005938, 2013-2015 рр.); держбюджетна наукова робота «Роз-

виток науково-технічних основ забезпечення надійного та ефективного функціонуван-

ня електроенергетичних систем України за умов впровадження ринку електроенергії та 

відновлювальних джерел енергії» («ЗІР», № ДР 0112U008329, 2013-2017 рр). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є визначення оптимальних місць приєд-

нання, потужності та типу відновлюваних джерел енергії в електричних мережах України. 

Для досягнення мети в роботі розв’язано такі задачі: 

– аналіз сучасного стану розв’язання задачі оптимального приєднання відновлю-

ваних джерел енергії до електричних мереж; 

– формування цільової функції (ЦФ) для оцінювання місця приєднання, потужно-

сті та типів відновлюваних джерел енергії, а також визначення впливу приєднаних 

джерел на режимні параметри електричних мереж; 
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– розробка критерію експрес-оцінювання максимальної потужності джерела елек-
тричної енергії, приєднання якого до електричної мережі не потребує додаткових 
пристроїв компенсації реактивної потужності; 

– розробка методу розв’язання задачі визначення оптимального варіанту приєд-
нання відновлюваних джерел енергії; 

– створення моделей електричних мереж для проведення досліджень; 
– розробка алгоритму врахування ремонтно-аварійних схем роботи ЕМ; 
– розробка методики врахування стохастичного характеру роботи ВДЕ. 

Об’єкт дослідження — режими роботи електричних мереж.  
Предмет дослідження — методи та засоби визначення оптимальних місць при-

єднання відновлюваних джерел енергії в електричних мережах. 
Методи дослідження. В роботі використано методи дослідження: максималь-

ної правдоподібності – для визначення параметрів розподілу Вейбула статистичних 
замірів швидкості вітру; статистичних випробувань Монте-Карло – для отримання 
статистичної інформації про варіанти приєднання ВДЕ до електричних мереж; ме-
тод Ньютона – для розрахунку усталених режимів роботи електричних мереж. 

Наукова новизна одержаних результатів:  
1. Вперше запропоновано комбінований стохастичний метод розв’язання задачі 

визначення оптимальної потужності відновлюваних джерел енергії в електричній 
мережі, який на відміну від інших поєднує обчислювальні можливості еволюційних 
алгоритмів та методу статистичних випробувань, враховує стохастичний характер 
роботи відновлюваних джерел енергії, нормальні і ремонтно-аварійні схеми елект-
ричної мережі та відрізняється високою швидкодією, дає змогу мінімізувати втрати 
активної потужності, максимізувати економічну ефективність застосування віднов-
люваних джерел енергії та отримувати глобальні розв’язки задачі для складнозамк-
нених електричних мереж при багатокритеріальній постановці задачі. 

2. Запропоновано критерій визначення максимально допустимої потужності від-
новлюваного джерела енергії, яке можна приєднати до певної шини мережі без засто-
сування додаткових засобів компенсації реактивної потужності, за умови врахування 
чутливості до коливання напруги та потужності короткого замикання. Використання 
цього критерію дає змогу точніше в порівнянні з відомими підходами, визначати гра-
ничну потужність джерела, приєднання якого до шини мережі не призведе до непри-
пустимих відхилень напруги у місці підключення. 

3. Вперше запропоновано інтегральний показник, який на відміну від відомих 
підходів враховує інтереси системного оператора, інвестора та визначає їх компро-
місне рішення, що дає змогу адаптувати запропонований комбінований стохастич-
ний метод до різних постановок задачі. 

Практична цінність одержаних результатів:  
1. Запропоновано методику розрахунку критерію граничної потужності віднов-

люваного джерела, яке можна приєднати до певної шини мережі без застосування 
додаткових засобів компенсації реактивної потужності. Використання цієї методики 
дає змогу значно звузити область пошуку оптимальних розв’язків задачі. 

2. Розроблено методику визначення граничної потужності відновлюваних дже-
рел енергії та шин електричної мережі, для яких доцільно проводити пошук оптима-
льних місць приєднання, потужності та типів ВДЕ. Використання цієї методики да-
ло змогу значною мірою підвищити швидкість роботи методу. 
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3. Розроблено алгоритми врахування впливу ремонтно-аварійних схем роботи 

ЕМ та стохастичного характеру роботи ВДЕ на оптимальність варіантів їх приєд-

нання до ЕМ, застосування яких дало змогу підвищити ефективність роботи методу. 

4. Запропонований метод реалізовано у програмних засобах, які виконано у ви-

гляді підпрограм до програмного комплексу DIgSILENT PowerFactory, що дає мож-

ливість проводити розрахунки для електричних мереж будь-якої складності. 

5. На основі серії проведених дослідів на типових електричних мережах ІЕЕЕ 

перевірено працеспроможність запропонованого комбінованого стохастичного ме-

тоду та доведено високу його ефективність при розв’язанні задачі визначення опти-

мальних варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії до електричних мереж. 

Особистий внесок здобувача. У роботах, опублікованих у співавторстві, здо-

бувачеві належить: у [1] – формування постановки задачі, системи основних обме-

жень та критеріїв оптимізації, розробка методики врахування стохастичного харак-

теру роботи ВДЕ задачі оптимального приєднання ВДЕ до електричної мережі; у [2, 

3] – розрахунок параметрів розподілу Вейбула для статистичних даних про швид-

кість вітру та виконання моделювання статистичної потужності ВЕС; у [4, 8] – ана-

ліз відомих оптимізаційних методів, створення дослідної моделі електричної мережі 

та виконання статистичного моделювання усталених режимів роботи дослідної ЕМ; 

у [6] – дослідження деяких модифікацій критерію оцінювання гранично-допустимої 

потужності джерела електричної енергії; у [7] – аналіз прямих добових вимірів по-

тужності СЕС; у [10] – аналіз впливу ВДЕ на режими роботи електричних мереж. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися, обгово-

рювалися та були схвалені на трьох міжнародних конференціях: IEEE International 

Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2014 та IEPS-2016) (м. Київ, 

Україна, 2014-2016 рр.); XVII науково-практичній конференції «Відновлювана енер-

гетика та енергоефективність у XXI столітті» (м. Київ, Україна, 2016 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, у тому числі: 

6 – у фахових наукових виданнях України (з них 5 – у виданнях, які входять до між-

народних наукометричних баз.); 1 – у колективній монографії; 3 – у збірках допові-

дей і тез міжнародних конференцій (з них 2 – у виданнях, які входять до міжнарод-

них наукометричних баз). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних поз-

начень, вступу, п’яти розділів, загальних висновків та переліку використаних дже-

рел з 83 найменувань. Повний обсяг дисертації складає 145 сторінок, в тому числі 

119 сторінок основного тексту, 53 рисунка, 31 таблиця.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, наведено інформацію про зв’язок 

дисертації з науковими програмами, сформульовано мету і задачі наукових дослі-

джень, показано наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, на-

ведено відомості про апробацію результатів роботи, кількість публікацій та особис-

тий внесок автора.  

У першому розділі на основі аналізу літературних джерел визначено поняття 

«джерел розосередженого генерування» та відокремлено відновлювані джерела ене-

ргії у цьому понятті, наведено особливості впровадження відновлюваних джерел 
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енергії, виконано огляд відомих методів до розв’язання задачі визначення оптима-

льних місць приєднання, потужності та типу відновлюваних джерел енергії. 

Єдиного визначення джерел РГ не існує. До таких джерел, зокрема, відносяться 

джерела ЕЕ, що використовують технології спалювання викопного палива й техно-

логії перетворення енергії вітру, сонця та води, а встановлена потужність джерел РГ 

не має чітких меж. Важливою ознакою джерела ЕЕ, за якою воно відноситься до 

джерел РГ, є місце його приєднання – розподільна електрична мережа. Враховуючи 

існування різноманітних визначень, під джерелами РГ у цій роботі слід розуміти 

джерела ЕЕ, зокрема й відновлювані джерела енергії (на яких у подальшому буде 

зосереджено основну увагу), які з'єднані безпосередньо з розподільною ЕМ або при-

єднані до такої мережі з боку електроспоживачів. 

Впровадження ВДЕ в електричну мережу дає можливість задовольнити попит 

на ЕЕ та при цьому, наприклад, відкласти необхідність модернізування мережі та 

знизити екологічне навантаження на довкілля. Однак їх неоптимальне приєднання 

може негативно впливати на роботу електричної мережі, зокрема, можливі випадки 

збільшення втрат потужності, підвищення напруги до неприпустимих рівнів, появи 

«флікера», зниження ефективності пристроїв релейного захисту та автоматики.  

Для розв’язання задачі оптимального приєднання ВДЕ використовуються різні 

оптимізаційні методи, кожен з яких характеризується своїми особливостями. Вико-

навши аналіз найпоширеніших з них, для розв’язання поставленої задачі спочатку 

було запропоновано використати метод статистичних випробувань Монте-Карло як 

надійний та простий у реалізації метод, що дає змогу врахувати будь-які обмеження.  

Досить багато різноманітних критеріїв та обмежень можуть використовуватися 

при розв’язанні задачі оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії. 

Формувати систему критеріїв необхідно таким чином, аби варіанти приєднання від-

новлюваних джерел енергії були достатньо описані з технічної та економічної точок 

зору. Використання лише технічних чи економічних критеріїв є недостатнім, оскіль-

ки отримані таким чином оптимальні розв’язки задачі буде неможливо втілити у 

практичному розумінні або вони негативно впливатимуть на роботу мережі. 

Підсумовуючи результати аналізу сучасного стану визначення оптимальних ва-

ріантів приєднання відновлюваних джерел енергії, варто зазначити, що у світі приді-

ляється значна увага розв’язанню цієї задачі, але, незважаючи на величезну кількість 

досліджень у цій сфері, вона не є повністю розв’язаною. Так, у запропонованих під-

ходах до розв’язання цієї задачі критерієм оптимізації найчастіше є мінімальні втрати 

потужності, які в сучасних умовах не можуть бути єдиним критерієм оптимізації. 

Крім того більшість методів орієнтовані на визначення оптимальних розв’язків лише 

в розімкнених мережах. Навіть у тих методах, в яких використано багатокритеріальну 

постановку задачі, практично не враховано стохастичний характер роботи відновлю-

ваних джерел енергії та/або вони не пристосовані до особливостей розвитку електри-

чних мереж України. У дисертації пропонується узагальнений підхід до задачі опти-

мального приєднання відновлюваних джерел енергії до електричних мереж. 

У другому розділі виконано постановку задачі, сформовано систему критеріїв 

та обмежень, розроблено показник для порівняння варіантів приєднання відновлю-

ваних джерел енергії до електричної мережі, який досліджено на розроблених у 

цьому ж розділі моделях електричних мереж, а також запропоновано критерій ви-
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значення максимально допустимої потужності відновлюваного джерела енергії, яке 

можна приєднати до певної шини мережі без застосування додаткових засобів ком-

пенсації реактивної потужності. 

Задача оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії є багатокрите-

ріальною оптимізаційною задачею, розв’язання якої за сучасних умов додатково 

ускладнюється, оскільки існує необхідність врахування економічних інтересів пос-

тачальників та споживачів ЕЕ, а також можливих проблем на рівні системного опе-

ратора, які можуть виникнути через приєднання значних потужностей ВДЕ. 

Відповідно до постановки задачі та враховуючи найпоширеніші критерії й об-

меження, що використовуються при розв’язанні задачі, сформовано систему крите-

ріїв, за якими можна оцінити місця приєднання, потужності та типи ВДЕ, а також 

визначити вплив приєднаних джерел на режимні параметри електричної мережі:  

– втрати електричної енергії у мережі, які безпосередньо залежать від ВДЕ, що 

приєднані до цієї мережі. Цей критерій дає змогу охарактеризувати ефективність 

встановлення таких джерел з точки зору оператора електричної мережі; 

– характеристики генерування відновлюваних джерел енергії. Різні типи джерел 

(такі як СЕС та ВЕС) мають різні робочі характеристики, і тому цей критерій дає 

змогу характеризувати роботу ВДЕ у складі електричної мережі; 

– вартість встановлення, експлуатації та приєднання відновлюваних джерел енер-

гії до електричної мережі, вартість виробленої ними електричної енергії. Ці критерії 

дають змогу охарактеризувати інвестиційну привабливість ВДЕ для інвестора. 

Обмеженнями визначено неприпустимі відхилення напруги вузлів, обтяження 

елементів та втрати потужності електричної мережі (в деяких випадках).  

Додатковим обмеженням при розв’язанні задачі оптимального приєднання від-

новлюваних джерел енергії може бути допустимий діапазон коливання встановленої 

потужності кожного окремого та/або всіх таких джерел разом. 

На основі системи критеріїв та обмежень було сформовано цільову функцію 

W(і), яка в загальному випадку має такий вигляд: 

 
        

1 1 2 2 max
i i i i

W C C D       , (1) 

де (і) – номер варіанта (розв’язку задачі) оптимального приєднання відновлюваних 

джерел енергії, який складається з N(i)-ї кількості джерел відповідного типу та поту-

жності приєднаних до певних вузлів мережі; C1
(і) – компонент цільової функції, який 

дає змогу врахувати особливості мереж; С2
(і) – компонент ЦФ, який дає змогу враху-

вати особливості ВДЕ; α1, α2 – вагові коефіцієнти відповідних компонентів ЦФ. 

Компонент С1 описує зменшення втрат електричної енергії та економію коштів 

при експлуатації мережі внаслідок застосування певного варіанта приєднання ВДЕ: 

   
 

( ) 0
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 , (2) 

де 0

P  – втрати потужності в ЕМ до приєднання ВДЕ, кВт; 
 


i
P  – втрати потужно-

сті при i-му варіанті приєднання ВДЕ до електричної мережі, кВт; τmax – час макси-

мальних втрат, год / рік; Те/е.ем – вартість ЕЕ в мережі, грн / (кВт · год); Тр – трива-

лість розрахункового періоду, в роках; Е – норма дисконтування. 

Компонент С2 описує економічну ефективність застосування ВДЕ: 
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де PВДЕ.j – встановлена потужність j-го джерела, кВт; kвик.j – коефіцієнт використання 

встановленої потужності j-го джерела; TВДЕ.j – тариф на ЕЕ, вироблену j-м джерелом, 

грн / (кВт · год); cоб.j – питома вартість обслуговування j-го відновлюваного джерела 

енергії, грн / кВт; cВДЕ.j – питома вартість спорудження j-го ВДЕ, грн/кВт; kп.j – кое-

фіцієнт приєднання, який дає змогу охарактеризувати вартість приєднання до елект-

ричної мережі j-го ВДЕ. Вказаний коефіцієнт залежить від встановленої потужності 

джерела та класу напруги, на якій виконується приєднання до електричної мережі. 

Штрафна функція D(i), що дає змогу врахувати порушення режимних обмежень, 

має такий вигляд: 

        
  

i i i i

U I PD d d d , (4) 

де dU, dI, d∆P – відповідно компоненти штрафної функції, якими характеризуються 

порушення заданих робочих діапазонів за напругою у вузлах ЕМ, за обтяженням 

елементів ЕМ (ліній та трансформаторів) струмом й обмеження на значні зростання 

сумарних втрат потужності в ЕМ. Значення відповідних компонентів залежить від 

найбільшого відхилення напруги, найбільшого переобтяження та втрат потужності в 

ЕМ відповідно (табл. 1).  Таблиця 1 

Варто зазначити, що 

поширення набули адити-

вні моделі штрафних фу-

нкцій, тоді як мультиплі-

кативні моделі викорис-

товуються рідше. В ЦФ 

(1) застосовано мультип-

лікативну модель штраф-

ної функції, що обумовлено характером обмежень. Відхилення напруги та обтяження 

струмом значно важче врахувати, застосовуючи адитивну модель штрафної функції. 

Так, наприклад, за допомогою штрафної функції, якою контролюється відхилення на-

пруги, можна певним чином описати необхідні засоби та заходи з регулювання напру-

ги, які необхідно застосувати до мережі при приєднанні і-го варіанта ВДЕ. В такому 

випадку виникла б ще одна оптимізаційна задача – визначення оптимальних засобів та 

заходів регулювання напруги в мережі, розв’язання якої виходить за рамки досліджень 

цієї роботи. Тому застосування мультиплікативної моделі дає змогу більш жорстко об-

межити область пошуку та відкинути з розгляду варіанти встановлення ВДЕ в мережі, 

які викликають значні відхилення напруги (як приклад, |U – Uном| > 0,1).  

Окрім врахування режимних обмежень важливим питанням також є обмеження 

простору пошуку оптимальних розв’язків задачі. Обсяг області пошуку вдалося 

зменшити завдяки критерію визначення максимально допустимої потужності відно-

влюваного джерела енергії, яке можна приєднати до певної шини мережі без засто-

сування додаткових засобів компенсації реактивної потужності.  

Значення компонентів штрафної функції для різних 
груп розв’язків задачі 

Група 
Компоненти штрафної функції 

|U – Uном|, в. о. Imax, в. о. ∆P, в. о. dU, dI, d∆P, в. о. 
І ≤ 0,1 ≤ 1,1 ≤ 1,1 1,0 
ІІ (0,1 ÷ 0,2] (1,1 ÷ 1,5] (1,1 ÷ 1,5] 0,8 
ІІІ — — (1,5 ÷ 2,0] 0,5 
IV > 0,3 > 1,5 > 2,0 0,1 
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У світовій практиці для наближеного визначення такої потужності ВДЕ вико-

ристовують, як правило, відношення потужності короткого замикання на шинах ЕМ 

SКЗ до потужності такого джерела SВДЕ, що приєднується до мережі (критерій K): 

 КЗ

ВДЕ

S
K

S
 . (5) 

Проте такий критерій для оцінки максимально допустимої потужності віднов-

люваного джерела енергії не завжди враховує відхилення напруги у місці приєднан-

ня і може призводити до значних неточностей, завищуючи допустиму потужність 

джерела, яке можна приєднати до певної шини. 

Тому було розроблено критерій K2, який дає змогу точніше в порівнянні з відо-

мими подібними критеріями визначати граничну потужність відновлюваного дже-

рела енергії, приєднання якого до шини електричної мережі не призведе до непри-

пустимих відхилень напруги у місці приєднання:  

 
 

2

2

1
dV

КЗ dQ

ВДЕ

S
K

S

 
 , (6) 

де dV / dQ – чутливість до коливання напруги, розрахована на певній шині; SВДЕ – 

повна потужність відновлюваного джерела енергії, яке приєднується до цієї шини. 

Для розрахунку критерію граничної потужності відновлюваного джерела енер-

гії було запропоновано відповідну методику, використання якої в подальшому дало 

змогу значно звузити область пошуку оптимальних розв’язків задачі. 

Для порівняння між собою різних за характером компонентів цільової функції 

проведено їх стандартизування: 

 

( )
( )

i
i k k

k

k

C C
Z

S


 , (7) 

де k – номер компонента цільової функції; ( )i

kC  – значення k-го компонента цільової 

функції i-го варіанта розв’язання задачі; kC  – середнє значення k-го компонента; Sk – 

стандартне (середньоквадратичне) відхилення k-ї складової цільової функції. Після 

стандартизування цільова функція матиме вигляд 

  ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2

i i i iW Z Z D      , (8) 

де Z1 – стандартизована складова ЦФ, яка дає змогу врахувати особливості мережі; 

Z2 – стандартизована складова ЦФ, яка дає змогу врахувати особливості ВДЕ. 

Вагові коефіцієнти компонентів цільової функції, як правило, визначаються 

експертним методом. Проведено дослідження впливу співвідношення між α1 та α2 на 

розв’язання задачі визначення оптимальних місць приєднання відновлюваних дже-

рел енергії. В результаті сформовано три основних підходи до розв’язання задачі та 

визначено значення вагових коефіцієнтів для кожного з них. 

Підхід 1 враховує лише інтереси мережі (системного оператора): α1 = 1, α2 = 0. 

Підхід 2 враховує лише інтереси інвестора, що збирається побудувати електро-

станцію на базі ВДЕ: α1 = 0, α2 = 1. 

Підхід 3 – компромісний варіант, коли враховано інтереси як мережі, так і інвес-

торів. Оскільки значення Z1 та Z2 мають різний характер, то для збалансованого їх вра-

хування запропоновано значення вагових коефіцієнтів: α1 = 0,31, α2 = 0,69. 
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Таким чином, сформована цільова функції дає змогу однозначно оцінити вплив від-
новлюваних джерел енергії, які планується приєднати до електричної мережі, з врахуван-
ням різних техніко-економічних характеристик.  

Для проведення розрахункових досліджень 
розроблено комп’ютерні моделі електричних ме-
реж, які створені на основі відомих дослідних 
електричних мереж IEEE, а саме 9-, 14-, 39- та 
57-шинні замкнені ЕМ. Ці мережі є складнозам-
кненими, мають обмежену пропускну здатність 
ліній низьких класів напруги та були спроекто-
вані для роботи при централізованому електро-
постачанні, що відповідає особливостям ЕМ Ук-
раїни. Від відомих моделей для розрахунку уста-
лених режимів роботи електричних мереж вони 
відрізняються наявністю додаткових залежнос-
тей, які дають змогу визначати ефективність ва-
ріантів приєднання ВДЕ до ЕМ. В авторефераті 
наведено схеми та результати розрахун-
ково-модельних випробувань для 14- 
(рис. 1) та 39-шинної (рис. 2) ЕМ.  

Всі дослідження проводилися з ви-
користанням програмних засобів, які 
розроблено на основі теоретичних по-
ложень роботи та втілені у вигляді підп-
рограм до програмного комплексу DIg-
SILENT PowerFactory. Розроблені про-
грамні засоби дали змогу автоматизува-
ти процес виконання досліджень та зна-
чно скоротити час, потрібний для про-
ведення розрахунків. 

У третьому розділі розроблено 
алгоритм врахування впливу зміни 
конфігурації електричної мережі та 
методику врахування впливу режимів 
роботи відновлюваних джерел енергії на розв’язки задачі.  

Розв’язуючи задачу оптимального приєднання ВДЕ, необхідно враховувати 
можливі зміни конфігурації електричної мережі та стохастичний характер роботи 
таких джерел, для чого розроблено відповідні алгоритм та методику.  

Вплив змін конфігурації електричної мережі пропонується врахувати за алгоритмом. 
1. Визначити ремонтно-аварійні схеми електричної мережі, що можуть бути 

утворені внаслідок відключення одного з елементів мережі. Сформувати базу ймові-
рностей та тривалостей ремонтного чи аварійного вимкнення відповідних елементів 
мережі. Також відповідним чином необхідно змінити модель електричної мережі – 
для кожного елемента ЕМ додати ймовірність та тривалість його відключення. 

2. Виконати серію статистичних випробувань Монте-Карло. У кожному окре-
мому випробуванні випадкові ремонтно-аварійні схеми роботи мережі поєднати з 
випадковими варіантами розв’язання задачі з числа оптимальних варіантів, які були 
отримані в базовому розрахунку (за запропонованим методом).  
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3. Уточнити значення ЦФ (8) для NРАС варіантів приєднання ВДЕ до ЕМ, які ви-
користано у цьому розрахунку. Відповідних змін зазнає штрафна функція: 

 

( ) ( )

1 1( )

8760

8760

 

 
    
 



 
F F

i i

f f f

f fi

РАС

D T D T

D , (9) 

де Tf – середньорічна тривалість відключення f-го елемента електричної мережі, год; 
D(i) – значення штрафної функції за (4) для параметрів усталеного режиму нормаль-

ної схеми електричної мережі при застосуванні і-го варіанта приєднання ВДЕ; ( )i

fD  – 

значення штрафної функції для параметрів усталеного режиму ЕМ при застосуванні 
і-го варіанта приєднання ВДЕ та при відключенні f-го елемента цієї мережі. 

Цільова функція тепер матиме такий вигляд: 

  ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2     i i i i

РАС РАСW Z Z D . (10) 

4. Відсортувати список попередніх оптимальних варіантів приєднання віднов-
люваних джерел енергії у порядку зменшення уточнених значень цільової функції 

( )i

РАСW . Отриманий список на своєму початку міститиме оптимальні розв’язки задачі 

вже з врахуванням можливих змін у конфігурації електричної мережі. 
Вплив стохастичного характеру роботи відновлюваних джерел енергії пропону-

ється врахувати за наступною методикою. 
1. Визначити оптимальні розв’язки задачі з врахуванням середньорічної еконо-

мічної ефективності відновлюваних джерел енергії (3) та впливу максимальної гаран-
тованої потужності цих джерел на параметри усталеного режиму електричної мережі.  

Під максимальною гарантованою потужністю ВДЕ мається на увазі генерована по-
тужність станції, яка з імовірністю 95 % не буде перевищена у будь-який випадково об-
раний момент часу. Визначення максимальної гарантованої потужності для різних типів 
ВДЕ виконується за різними підходами. 

У ході дослідження особливостей стохастичного моделювання вітроелектричних 
станцій встановлено, що для задач складання перспективних балансів в енергосистемі 
необхідно враховувати можливі діапазони зміни потужності ВЕС протягом доби, оскіль-
ки середнього значення генерованої потужності станції, яке зазвичай використовується 
для економічних розрахунків, часто недостатньо. Максимальна гарантована потужність 
ВЕС визначення за результатами стохастичного моделювання. 

Аналіз коливання генерованої потужності сонячних електростанцій показав, що 
максимальний рівень генерування такими станціями протягом сонячного дня на різ-
них, навіть досить віддалених одна від одної СЕС, може співпадати і таким чином 
додаватися. Ймовірність виникнення таких ситуацій залежить, у першу чергу, від 
погодних умов і у літній період може виникати досить часто. Кореляція генерованої 
потужності СЕС значно залежить, по-перше, від погодних умов, а по-друге, від від-
даленості станцій між собою. Так, сонячні електростанції, які розташовані в радіусі 
10 км, завжди мають схожу поведінку (незалежно від погоди), і їх можна вважати 
однією станцією для задач моделювання. Кореляція генерування СЕС, які розміщені 
на відстані більше 10 км одна від одної, не носить системного характеру та значно 
залежить від погодних умов. Для південних регіонів України максимальну гаранто-
вану потужність СЕС можна приймати на рівні 0,8 від встановленої. 

У моделі ЕМ необхідно ввести інформацію про кліматичні особливості місць 
встановлення ВДЕ. Оскільки в роботі не досліджується питання фізичного розмі-
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щення ВДЕ, а лише місць приєднання таких джерел до ЕМ, то у моделі ЕМ необхід-
но ввести стохастичні характеристики потенційних місць встановлення ВДЕ, що, як 
правило, знаходяться недалеко від потенційних місць приєднання. Таким чином, 
кожна шина ЕМ має містити інформацію, яка характеризує розподіл швидкості вітру 
та інтенсивність сонячного випромінювання для місць встановлення ВДЕ. 

2. Виконати перевірку найкращих розв’язків (NСТ) задачі в інших режимах ро-
боти мережі, наприклад, у режимі мінімальних навантажень мережі за максимальної 
гарантованої потужності ВЕС або режимі роботи мережі, який буде характерним під 
час роботи сонячних електростанцій на максимальну гарантовану потужність. По-
рушення режимних обмежень є найбільш можливим саме в таких випадках. Тому 
необхідно дослідити різні усталені режими електричної мережі з відповідними по-
тужностями відновлюваних джерел енергії.  

3. Уточнити значення ЦФ (8) для NСТ варіантів приєднання ВДЕ до електричної ме-
режі, які використано у цьому розрахунку. Відповідних змін зазнає штрафна функція: 

 

( ) ( )

1 1( )

8760

8760

 

 
    
 



 
K K

i i

k k k

k ki

СТ

D T D T

D , (11) 

де Tk –тривалість k-го режиму роботи ЕМ, год; D(i) – значення штрафної функції за 
(4) для параметрів базового усталеного режиму роботи ЕМ при застосуванні і-го ва-

ріанта приєднання ВДЕ; ( )i

kD  – значення штрафної функції для параметрів k-го уста-

леного режиму ЕМ при застосуванні і-го варіанта приєднання ВДЕ. 
Цільова функція тепер матиме такий вигляд: 

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2      i i i i i

повн РАС СТW Z Z D D . (12) 

4. Відсортувати список попередніх оптимальних варіантів приєднання віднов-
люваних джерел енергії у порядку зменшення уточнених значень цільової функції 

( )i

повнW . Отриманий список на своєму початку міститиме оптимальні розв’язки задачі 

вже з врахуванням впливу стохастичного характеру роботи таких джерел. 
Проведені дослідження за положеннями цього розділу довели ефективність за-

пропонованих алгоритму та методики для врахування можливих змін конфігурації 
електричної мережі та стохастичного характеру роботи ВДЕ при розв’язанні задачі 
оптимального приєднання ВДЕ. 

У четвертому розділі проведено комплексне дослідження розробленого методу на 
базі статистичних випробувань Монте-Карло для визначення оптимальних місць приє-
днання, потужності та типів відновлюваних джерел енергії на різних електромережах.  

Дослідження області пошуку показало, що множина оптимальних варіантів 
приєднання ВДЕ до електричної мережі обмежується рівнями впровадження ВДЕ 
(відношення сумарної потужності цих джерел до сумарної потужності навантаження 
ЕМ) менше 80%. Це обумовлено особливостями електричних мереж, які були спро-
ектовані для роботи при централізованому електропостачанні. Тому було введено 
додаткове обмеження потужності ВДЕ. В ході дослідження також встановлено, що 
оптимальний рівень впровадження ВДЕ зростає при збільшенні кількості приєдна-
них джерел до ЕМ та не залежить від кількості вузлів електричної мережі. 

В результаті дослідження встановлено, що ефективність запропонованого ме-
тоду збільшується при зростанні числа можливих варіантів приєднання ВДЕ до ЕМ, 
але для цього необхідно визначити область оптимальних розв’язків.  
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Ще одним важливим питанням, що також впливає на ефективність роботи ме-
тоду, є визначення достатності кількості статистичних випробувань Монте-Карло, 
оскільки недостатнє число випробувань не даватиме бажаної достовірності резуль-
татів, а надмірне число випробувань знижуватиме ефективність роботи методу.  

З метою визначення достатності кількості випробувань можуть контролюватися 
такі параметри сукупності розв’язків, як максимальне значення, середнє значення, 
медіана, середньоквадратичне відхилення тощо. Проте спостереження за цими пара-
метрами не дає підстав стверджувати, що ті чи інші параметри збігаються. Для прик-
ладу на рис. 3 наведено залежність 
середньоквадратичного відхилення 
значень цільової функції від кіль-
кості випробувань для випадку 
приєднання двох відновлюваних 
джерел енергії до 14-шинної елект-
ричної мережі. При попередньо ви-
значеному глобальному максимумі 
(методом повного перебору варіан-
тів) кількість необхідних випробу-
вань для отримання глобального 
максимуму методом статистичних 
випробувань складає близько 1100 
(позначено вертикальним штрих-
пунктиром на рис. 3), але, як видно 
з рис. 3, збіжності середньоквадра-
тичного відхилення значень ЦФ не спостерігається. Окрім того для розрахунку влас-
не середньоквадратичного відхилення при великій кількості випробувань необхідно 
виконати багато обчислень, що значно збільшує тривалість розрахунків.  

Таким чином, питання визначення необхідної кількості випробувань так і не 
було остаточно вирішеним, а тому розроблений метод у представленому вигляді має 
обмежену сферу використання при розв’язанні поставленої задачі. Отже, було вико-
нано його вдосконалення. 

У п’ятому розділі розроблено та досліджено комбінований стохастичний метод 
для розв’язання задачі оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії до 
електричних мереж. 

У новому комбінованому стохастичному методі додатково до методу статистич-
них випробувань, на якому був заснований попередній варіант методу, поєднано та-
кож механізми еволюційних алгоритмів та методику звуження простору пошуку. Таке 
поєднання дає змогу значно підвищити ефективність комбінованого стохастичного 
методу та зменшити вплив властивостей мережі на ефективність його роботи. Особ-
ливістю запропонованого методу є те, що метод дає змогу отримати не один оптима-
льний розв’язок, а декілька розв’язків, які доцільно розглядати вже на стадії проекту-
вання варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії до електричної мережі. 

Як вже зазначалося, розв’язання задачі оптимального приєднання ВДЕ полягає у 

визначенні оптимальних комбінацій шин електричної мережі, до яких можуть бути 

приєднані такі джерела, та відповідних їм потужностей. Весь простір пошуку 

розв’язків – це сукупності комбінацій шин мережі, відповідних діапазонів потужності 

та типів ВДЕ, поєднання яких утворює усі можливі варіанти розв’язання цієї задачі. 
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Для підвищення ефективності процесу розв’язання задачі запропоновано зменши-
ти кількість можливих розв’язків задачі за певними критеріями та зберігати деяку част-
ку оптимальних розв’язків. Оскільки розв’язок – це, зокрема, й комбінація шин, то від-
повідно зберігаються й оп-
тимальні шини. Таким чи-
ном, суть роботи комбіно-
ваного стохастичного ме-
тоду полягає у звуженні від 
ітерації до ітерації «попу-
ляції» шин, які використо-
вуються для формування 
можливих розв’язків задачі 
(рис. 4), та у «еволюційно-
му виживанні» шин, на 
яких базуються оптимальні 
розв’язки, між різними по-
пуляціями. Розв’язання за-
дачі у цьому випадку схо-
же на природний відбір живих організмів – найменш пристосовані особини-розв’язки 
популяції відкидаються та не беруть подальшої участі в еволюції виду. За такими ж 
принципами відбувається звуження простору пошуку – уточнюються діапазони потуж-
ності та відкидаються шини ЕМ, які утворюють найменш ефективні розв’язки задачі, а 
оптимальні шини зберігаються та беруть участь у подальших розрахунках. 

У роботі комбінованого стохастичного методу можна виділити два етапи.  
На першому етапі створюється початкова вибірка – сукупність шин електрич-

ної мережі та діапазонів потужності відновлюваних джерел енергії, що отримуються 
внаслідок експертного обмеження всього простору пошуку – усіх шин електричної 
мережі та невизначених діапазонів потужності ВДЕ – за певними евристичними 
правилами. Так, на першому етапі заздалегідь відкидаються шини та певні значення 
потужності джерел, які можуть призвести до виникнення очевидно неефективних 
варіантів приєднання ВДЕ до електричної мережі.  

Створення початкової вибірки починається з формування сукупності шин, які 
відбираються за результатами двох незалежних розрахунків (рис. 5). 
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Рис. 5 
Метою розрахунку за алгоритмом А є визначення шин, які беруть участь в оп-

тимальних розв’язках задачі при приєднанні одного відновлюваного джерела енергії 
до електричної мережі. Також за алгоритмом А визначається оптимальна потуж-

ність ВДЕ 
max

bP  для кожної b-ї шини, якщо одне джерело приєднувати саме до цієї 

шини. Визначена таким чином потужність 
max

bP  буде використовуватися як обме-

ження діапазону допустимої потужності відповідних ВДЕ, оскільки оптимальний 
рівень впровадження зростає при збільшенні кількості таких джерел в електричній 
мережі, але при цьому потужність кожного окремого джерела знижується. 

Рис. 4 
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Метою розрахунку за алгоритмом Б є визначення шин, які з найбільшою ймо-
вірністю будуть брати участь в оптимальних розв’язках задачі при приєднанні зада-
ного числа N відновлюваних джерел енергії до електричної мережі. Для цього про-
водиться певна кількість Nc випробувань методом Монте-Карло. Потужність ВДЕ 
PВДЕ.j може набувати певного значення, що визначається критерієм K2 (розділ 2). 

За результатами розрахунків за алгоритмами А та Б формується сукупність шин 
початкової вибірки, до якої входить 0,75 від загальної кількості шин електричної мережі, 
що забезпечує оптимальні високу ітераційного розрахунку та знижує ризик втрати тих 
шин, що входять до оптимальних розв’язків задачі. Таким чином, до початкової вибірки 
входять діапазони потужності ВДЕ на кожній шині b, що задаються дискретно вже дво-

ма можливими значеннями потужності Pb.min та Pb.max. При цьому Pb.max = 
max

bP , що було 

визначено під час розрахунку за алгоритмом А, а Pb.min = Pb.max / N. 

На другому етапі роботи методу відбувається еволюційне уточнення та зву-

ження області пошуку. Крок за кроком зменшується перелік шин, до яких можуть 

бути приєднані відновлювані джерела енергії, та уточнюються можливі діапазони 

потужностей джерел, які використовуються для пошуку оптимального варіанта при-

єднання ВДЕ до електричної мережі. Завершення розрахунків відбувається, коли 

оптимальний розв’язок задачі не змінюється протягом двох ітерацій.  

Уточнення області пошуку оптимальних розв’язків починається з проведення 

розрахунків з елементами початкової вибірки (рис. 6) – нульова (m = 0) ітерація. Для 

цього проводиться певна кількість Nc випробувань методом Монте-Карло. Дискрет-

ність зміни потужності R відновлюваного джерела енергії в діапазоні від Pb.min до 

Pb.max дорівнює двом (R = 2, рис. 6). Верхні Pb.max та нижні Pb.min границі діапазонів 

потужності визначені на першому етапі. 
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m = 1 m = 2K – K

100% 80%

20%

80%

20%

Весь 

простір 

розв’язків
...

80%

20%

–

+

Завершення 

розрахунків

+

Завершення 

розрахунків

Pb.min .. Pb.max

1

> 0

Кількість шин Nb, в.о 0,75 0,75(0) 0,75(1)

Дискретність діапазону 

потужності ВДЕ R
2 4 6 ≤10

≥2·N

Допустимі значення 

потужності ВДЕ, PВДЕ.j
 .. Pb.min .. Pb.max →Pb.opt

Номер ітерації m 0 1 2

(1) (1) (2) (2)Pb
maxPb

max

N  
Рис. 6 

Обсяг кожної наступної популяції зменшується та складає 0,75 від обсягу попе-

редньої популяції, поки не досягне заданого мінімуму. До поточної m-ї популяції 

входять 80% шин з попередньої (m - 1) популяції та 20% – з популяції (m - 2). Такий 

підхід дає змогу уникнути помилкового відкидання оптимальних шин. Також захис-

том від помилкового відкидання оптимальних варіантів є збереження певної їх кіль-

кості на кожній ітерації. 
На кожній ітерації виконується уточнення діапазонів потужності відновлюваних 

джерел енергії. Для цього, наприклад, з деякої кількості оптимальних варіантів приєд-

max

bP

N
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нання ВДЕ розраховується середнє значення потужності 
.


av bP  b-ї шини, яке порівнюєть-

ся з середнім значенням потужності Pav.b діапазону, що використовувався у розрахунку: 

 .
.

.

av b
av b

av b

P
k

P


 . (13) 

З урахуванням цього коефіцієнта коригуються діапазони потужності від Pb.min 
до Pb.max b-ї шини: 

 1 1

.min .min . .max .max ., .m m m m

b b av b b b av bP P k P P k         (14) 

Після кожної наступної ітерації перевіряється критерій завершення розрахунку 
(позначено літерою K на рис. 6): якщо оптимальний розв’язок не змінюється протя-
гом двох ітерацій, то вважається, що досягнуто глобального оптимуму і розрахунки 
можна припинити. Критерієм гарантованого завершення розрахунку є максимально 
допустима кількість ітерацій, але у середньому ітераційні розрахунки методу збіга-
ються за шість ітерацій.  

На кожній ітерації дискретність визначення потужності відновлюваного джере-
ла енергії у діапазоні від Pb.min до Pb.max, збільшується. Так, на m-й ітерації 
R = (m + 1)·2. Таким чином, зростає точність пошуку розв’язків. Максимальне зна-
чення дискретності R обмежено, що обумовлюється достатньою точністю розв’язків 
при якомога меншому зростанні кількості можливих розв’язків. 

Оптимальні розв’язки задачі з різних точок зору (мережі, інвестора та компро-
місної) наведено в табл. 2-3 для 14- та 39- шинної електричної мережі відповідно. 
При розв’язанні задачі з точки зору інвестора обмеження втрат потужності в мережі 
не враховувалося (α1 = 0). Таблиця 2 

Оптимальні розв’язки задачі для випадку приєднання двох відновлюва-
них джерел енергії до 14-шинної електричної мережі  

Тип 
розв’язку, 

оптимальний 
для 

Характеристики розв’язку 
Загальна 

потужність, 
МВт 

Місце (шина) приє-
днання, потужність 
(МВт) та тип ВДЕ 

Зміна втрат 
потужності, 

% 

Термін окуп-
ності, років 

W 

мережі 
(підхід-1) 

234 
Ш  4      216   ВЕС 
Ш 13       49   ВЕС 

– 68,8 12,6 1,880 

227 
Ш  4      216   ВЕС 
Ш 11       38   ВЕС 

– 68,1 12,5 1,837 

інвестора 
(підхід-2) 

374 
Ш  4      270   ВЕС 
Ш  8      104   ВЕС 

– 22,1 9,3 1,351 

374 
Ш  5      270   ВЕС 
Ш  8      104   ВЕС 

– 33,8 9,3 1,351 

компроміс 
(підхід-3) 

248 
Ш  4      216   ВЕС 
Ш 13       32   ВЕС 

– 67,6 11,7 1,402 

238 
Ш  4      216   ВЕС 
Ш 14       22   ВЕС 

– 66,6 11,5 1,391 

 
Таким чином, при врахуванні лише інтересів інвестора необхідно приєднати до пе-

вних шин 14-шинної ЕМ два ВДЕ сумарною потужністю 374 МВт, при цьому втрати 
потужності знижуються на 22,1%. Оптимальним варіантом для мережі є приєднання 
ВДЕ сумарною потужністю 234 МВт, що дасть змогу зменшити втрати потужності в 
мережі на 68,8%, проте такий варіант може окупитися на 35% довше у порівнянні з оп-
тимальним для інвестора. При врахуванні інтересів обох сторін оптимальний розв’язок  
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Таблиця 3 
Оптимальні розв’язки задачі для випадку приєднання двох відновлюва-

них джерел енергії до 39-шинної електричної мережі  
Тип 

розв’язку, 
оптимальний 

для 

Характеристики розв’язку 
Загальна 

потужність, 
МВт 

Місце (шина) приє-
днання, потужність 
(МВт) та тип ВДЕ 

Зміна втрат 
потужності, 

% 

Термін 
окупності, 

років 
W 

мережі 
(підхід-1) 

894 
Bus 04   284   CЕС 
Bus 08   610   CЕС 

– 8,41 4,5 1,256 

762 
Bus 03   152   ВЕС 
Bus 08   610   CЕС 

– 7,47 4,3 1,231 

інвестора 
(підхід-2) 

540 
Bus 12     29   ВЕС 
Bus 30   511   СЕС 

+ 13,2 2,9 1,553 

558 
Bus 30   511   СЕС 
Bus 34     47   ВЕС 

+ 17,1 3,0 1,520 

компроміс 
(підхід-3) 

1329 
Bus 06   780   СЕС 
Bus 08   549   CЕС 

– 6,23 3,6 1,238 

1360 
Bus 05   720   ВЕС 
Bus 08   610   CЕС 

– 5,82 3,6 1,236 

 
задачі передбачає приєднання джерел потужністю 248 МВт, що дасть змогу знизити 
втрати потужності у ЕМ на 67,6%, а термін окупності такого варіанта є на 26% дов-
шим у порівнянні з терміном окупності оптимального варіанта для інвестора. Отри-
мані результати свідчать, що 14-шинна ЕМ і для системного оператора, і для інвес-
тора дуже добре підходить для приєднання ВДЕ. 

Електрична 39-шинна мережа, на відміну від інших мереж, має нетипові розв’язки 
задачі оптимального приєднання ВДЕ (табл. 3). Так, зазвичай найбільшою потужністю 
характеризуються оптимальні варіанти для інвестора, найменшою – оптимальні варіанти 
для системного оператора і «середньою» – оптимальні варіанти компромісного рішення. 
Отримані результати свідчать, 
що такий розподіл зберігаєть-
ся не завжди. Також з табл. 3 
видно, що оптимальні для ін-
вестора розв’язки задачі збі-
льшать втрати в мережі. Тоді 
як компромісні рішення і зме-
ншують втрати в мережі, і 
мають трохи більший термін 
окупності в порівнянні з оп-
тимальними для інвестора. 

У табл. 4 наведено порі-
вняння ефективності роботи 
розробленого методу для рі-
зних ЕМ та орієнтовні три-
валості розрахунків запропо-
нованим комбінованим сто-
хастичним методом Tзапр і 
для повного перебору варіа-

Таблиця 4 
Характеристики ефективності роботи комбінованого 
стохастичного методу для різних електричних мереж 

Електрична 
мережа 

К-ть 
N  

ВДЕ 

Характеристики ефективності 

kеф, % Tзапр Nвсіх при R = 10 Тповн 

9-шинна 

2 93,53 4 с 11 200 45 с  

3 99,84 5 с 448 000 35 хв  

4 > 99,99 1 c 11 200 000 18 год  

14-шинна 

2 79,60 30 с 26 400 140 с  

3 96,58 6 хв 1 760 000 175 хв  

4 99,76 22 хв 79 200 000 150 год  

39-шинна 

2 76,60 20 хв 281 200 85 хв  

3 99,48 110 хв 67 488 000 350 год  

4 > 99,99 50 хв 11 810 400 000 7,2 років  

57-шинна 

2 81,40 25 хв 616 000 135 хв  

3 99,91 45 хв 221 760 000 840 год  

4 > 99,99 40 хв 58 766 400 000 27 років  
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нтів Тповн. Кількісну оцінку ефективності методу запропоновано визначати за виразом: 

 1 100%
розр

еф

всіх

N
k

N
   , (15) 

де Nрозр – кількість випробувань, які необхідно виконати для знаходження оптималь-
ного розв’язку задачі; Nвсіх – кількість існуючих розв’язків задачі. 

З табл. 4 видно що, запропонований метод має високу швидкодію. Визначення 
оптимальних варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії для будь-якої з 
розглянутих електричних мереж тривав менше двох годин, тоді як дослідження всіх 
можливих варіантів приєднання таких джерел триватиме до 27 років. Отже ефекти-
вність роботи запропонованого методу є дуже високою для схем різної розмірності 
та безпосередньо не залежить від властивостей мережі.  

Таким чином, результати розрахунково-модельних випробувань довели, що за-
пропонована цільова функція є досить універсальною та дає змогу порівняти різні 
варіанти приєднання відновлюваних джерел енергії до електричної мережі з враху-
ванням як різних техніко-економічні характеристик так і різних цілей розв’язання 
задачі, а запропонований комбінований стохастичний метод спроможний швидко та 
ефективно знайти глобальний оптимум поставленої задачі. 
 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі вирішено важливе наукове завдання з визначення опти-

мальних місць приєднання, потужності та типів відновлюваних джерел енергії в 
електричних мережах України шляхом розробки комбінованого стохастичного ме-
тоду, який дає змогу мінімізувати втрати потужності в ЕМ та максимізувати еконо-
мічну ефективність приєднуваних ВДЕ, враховуючи особливості розвитку електри-
чних мереж України, а також відрізняється високою швидкодією.  

Найважливіші наукові та практичні результати. 
1. Дослідження літературних джерел показало, що відомі підходи до розв’язання 

задачі оптимального приєднання ВДЕ мають істотні недоліки. У більшості з них метою 
оптимізації є лише мінімізація втрат потужності та не враховано особливості роботи 
відновлюваних джерел енергії. Крім того багато методів орієнтовані на визначення оп-
тимальних розв’язків лише в розімкнених радіальних мережах. Тому актуальними є 
розробка нових методів розв’язання та уточнення критеріїв оптимальності цієї задачі. 

2. Для порівняння варіантів приєднання ВДЕ до електричних мереж з різних 
точок зору запропоновано інтегральний показник, використання якого дає змогу 
адаптувати запропонований метод до різних постановок задачі. 

3. Запропоновано критерій та розроблено методику визначення максимально 
допустимої потужності відновлюваного джерела енергії, яке можна приєднати до 
певної шини мережі без застосування додаткових засобів компенсації реактивної 
потужності. Використання цього критерію дає змогу точніше в порівнянні з відоми-
ми подібними критеріями визначати граничну потужність джерела, приєднання яко-
го до шини електричної мережі не призведе до неприпустимих відхилень напруги у 
місці підключення, а використання методики дає змогу значно звузити область по-
шуку оптимальних розв’язків задачі. 

4. Експериментально доведено необхідність врахування можливих змін у кон-
фігурації електричної мережі та стохастичного характеру роботи відновлюваних 
джерел енергії, для чого розроблено відповідні алгоритм та методику.  
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5. Створено комп’ютерні моделі електричних мереж на основі відомих ЕМ ІЕЕЕ, 
що дало змогу проводити дослідження роботи представленого у дисертації методу. 

6. Запропонований метод реалізовано у програмних засобах, які виконано у ви-
гляді додатків до програмного комплексу DIgSILENT PowerFactory, що дає можли-
вість проводити розрахунки для електричних мереж реальних енергосистем. 

7. На основі серії проведених дослідів на типових електричних мережах ІЕЕЕ 
перевірено працеспроможність запропонованого комбінованого стохастичного ме-
тоду та доведено високу його ефективність при розв’язанні задачі оптимального 
приєднання відновлюваних джерел енергії до електричних мереж.  

8. Запропонований комбінований стохастичний метод забезпечує високу ймові-
рність (близько 95%) знаходження глобального оптимуму задачі оптимального при-
єднання відновлюваних джерел енергії з високою швидкодією. Результати розраху-
нків комбінованого стохастичного методу порівняно практично співпадають з ре-
зультатами розрахунків за відомим методом повного перебору варіантів. 

9. Розроблені метод та моделі рекомендовано використовувати на підприємст-
вах електроенергетичної галузі, діяльність яких пов’язана з проектуванням електри-
чних мереж, при впровадженні відновлюваних джерел енергії в електричні мережі. 
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АНОТАЦІЇ 

Гончаренко І.С. Визначення оптимальних варіантів приєднання віднов-

люваних джерел енергії до електричних мереж. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціа-

льністю 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи. – Інститут електродинамі-
ки Національної академії наук України, Київ, 2017. 

У дисертаційній роботі вирішено важливе наукове завдання з визначення опти-
мальних місць приєднання, потужності та типів відновлюваних джерел енергії в 
електричних мережах України.  

Переваги відновлюваних джерел енергії обумовлюють їх активне впровадження 
в енергосистеми розвинених країн світу. Проте неоптимальне впровадження таких 
джерел може погіршити техніко-економічні показники роботи електричних мереж. 
Дослідження літературних джерел показало актуальність уточнення та розробки но-
вих методів розв’язання та критеріїв оптимальності задачі оптимального приєднання 
відновлюваних джерел енергії. Для розв’язання вказаної задачі складено систему кри-
теріїв та обмежень, розроблено відповідну цільову функцію та представлено новий 
метод розв’язання цієї задачі. Цільова функція складена таким чином, що дає змогу 
адаптувати запропонований комбінований стохастичний метод до різних постановок 
задачі, а сам метод поєднує механізми еволюційних алгоритмів та метод статистич-
них випробувань Монте-Карло. Суть роботи запропонованого методу полягає у «ево-
люційному відборі» шин, на яких базуються найкращі розв’язки, між різними ітераці-
ями розв’язання задачі. Також метод дає змогу врахувати можливі зміни у конфігура-
ції електричної мережі та стохастичний характер роботи відновлюваних джерел енер-
гії, для чого розроблені відповідні алгоритм та методика. Результати розрахунково-
модельних випробувань показали, що ефективність роботи комбінованого стохастич-
ного методу є високою та не залежить від властивостей досліджуваної мережі. 

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, оптимізація, електричні мережі, 
метод статистичних випробувань Монте-Карло, еволюційні алгоритми. 
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В диссертационной работе решена важная научная задача по определению оп-

тимальных мест присоединения, мощности и типов возобновляемых источников 

энергии в электрических сетях Украины. 

Преимущества возобновляемых источников энергии обусловливают их актив-

ное внедрение в энергосистемы развитых стран мира. Однако неоптимальное внед-

рение таких источников может ухудшить технико-экономические показатели рабо-

ты электрических сетей. Исследование литературных источников показало актуаль-

ность уточнения и разработки новых методов решения и критериев оптимальности 

задачи оптимального присоединения возобновляемых источников энергии. Для ре-

шения указанной задачи составлено систему критериев и ограничений, разработана 

соответствующая целевая функция и представлен новый метод решения этой зада-

чи. Целевая функция составлена таким образом, что позволяет адаптировать пред-

ложенный комбинированный метод к различным постановкам задачи, а сам метод 

сочетает механизмы эволюционных алгоритмов и метод статистических испытаний 

Монте-Карло. Суть работы комбинированного метода заключается в «эволюцион-

ном отборе» шин, на которых базируются лучшие решения между различными ите-

рациями решения задачи. Также метод позволяет учесть возможные изменения в 

конфигурации электрической сети и стохастический характер работы возобновляе-

мых источников энергии, для чего разработаны соответствующие алгоритм и мето-

дика. Результаты расчетно-модельных испытаний показали, что эффективность ра-

боты комбинированного стохастического метода высока и не зависит от свойств ис-

следуемой сети. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, оптимизация, электри-

ческие сети, метод статистических испытаний Монте-Карло, эволюционные алго-

ритмы. 
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The dissertation presents a solution to the important scientific task – determination of 

the optimal placement, capacity and types of renewable energy sources in power grids of 

Ukraine. 

Constant growth of renewable energy sources in power systems has not only positive 

changes. Incorrect placement of such sources can worsen technical and economic indices 

of a power grid. Scientific papers analysis has shown that known approaches to the solu-

tion of the renewable energy sources optimal placement have significant drawbacks. Sig-

nificant amount of the known approaches are aimed only to minimize power losses in a 

power grid. This optimization criterion is insufficient for the adequate solution of the prob-

lem in modern power systems. Moreover, many approaches are focused on optimization in 

radial grids. Even those approaches, which have multicriterial problem formulation, have 

almost no renewable energy sources stochastic nature consideration or are not adapted to 

the features of Ukrainian power grids development. The system operator does not want to 
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invest into the grid development. While an investor wants to build the most profitable re-

newable energy source no matter how it influences on the power grid. That is why the 

problem of compromise solution arises. 

However, there are some purposeful approaches to the problem of optimal placement 

of renewable energy sources in power grids. Therefore, some more general approaches to 

this problem are needed.  

A new method was created via execution of some general steps.  

1. Problem Formulation. Renewable energy sources placement is a multiobjective op-

timization problem. Solution of such a problem for the modern power systems is entangled 

with necessity of consideration of the electric energy suppliers and consumers’ economic 

interests and possible problems for the system operator due to introduction of significant 

capacity of renewable energy sources.  

2. Criteria, constraints system and objective function. Such a system and a corre-

sponding objective function was created to adequately describe the effect of the installed 

renewable energy sources on the power grid as well as their economic efficiency. Objec-

tive function takes into account: changes in power losses after the installation, generation 

specifications, installation, operation and connection costs, generated electricity costs of 

the sources. The constrains are bus voltage deviation, grid element loading and power 

losses growth. The last constraint is due to lack of information of grid element rated capac-

ity. The main feature of the proposed objective function is that it allows to adapt the meth-

od to three different problem formulations: system operator solution, investor solution and 

compromise solution.  

3. Method concept. The proposed stochastic method is combined of mechanisms of 

evolutionary algorithms and Monte Carlo method. The core idea of the new method is an 

evolutionary narrowing of power grid buses list, which form all the possible solutions to 

the problem. Thus, the buses, which form the worst solutions, are banned and do not take 

part in evolutionary selection of the buses. Since every iteration is a Monte Carlo simula-

tion of the limited amount of renewable energy sources placement variants, the best vari-

ants (solutions) and therefore the best buses are saved. Another features of the method are 

mechanisms for evaluation of the influence of stochastic nature of renewable energy 

sources and power grid changeable schemes (due failures and repairs) on the efficiency of 

the proposed solutions.  

4. Simulation results. All the calculations were performed using DIgSILENT Power-

Factory. Specific scripts were written, which allowed to automate some stages of the re-

search and greatly reduced the consumed time. Examination of the method has been car-

ried out on the IEEE 9-, 14-, 39- and 57-bus test systems. The results of simulation tests 

show that the effectiveness of the new method is high and does not depend on the proper-

ties of the studied grids.  

Thus, the proposed stochastic method of determination of the renewable energy 

sources optimal placement can be used to solve the problem for real power grids. 

Keywords: renewable energy sources, optimization, power grids, Monte Carlo meth-

od, evolutionary algorithms.  


