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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. У багатьох розвинених країнах світу постійне зростання 

попиту на електроенергію задовольняється завдяки приєднанню до їхніх електрич-

них мереж джерел розосередженого генерування, які мають суттєві економічні, 

екологічні та технічні переваги над традиційними електростанціями. Насамперед 

це значно менші капітальні витрати на будівництво нових електростанцій, спри-

яння зменшенню втрат електроенергії при передаванні, підвищення показників на-

дійності та якості електропостачання, а також екологічно чисте виробництво елект-

роенергії, оскільки значна частина джерел розосередженого генерування — це від-

новлювані джерела енергії, наприклад, сонце- та вітроелектричні станції. Так, у де-

яких країнах частка таких електростанцій перевищує 50% від загального обсягу 

виробленої електроенергії. В Україні такого рівня поки не досягнуто, але в окремих 

регіонах споруджено сонячних та вітроелектричних станцій потужністю, яка за ве-

личиною наближається до половини потужності навантаження цих регіонів. 

Однак для забезпечення переваг від впровадження відновлюваних джерел 

енергії в електричні мережі необхідно розв’язати задачу визначення їх оптималь-

них місць приєднання, потужностей та типів, оскільки неоптимальне впрова-

дження таких джерел може призвести до виникнення низки проблем та погіршен-

ня техніко-економічних показників роботи мережі.  

У світі приділяється значна увага розв’язанню задачі оптимізації роботи 

електричних мереж та зокрема задачі оптимального приєднання відновлюваних 

джерел енергії. Останній задачі присвячені дослідження багатьох вчених, Бутке-

вича О.Ф., Денисюка С.П., Кириленка О.В., Комара В.А., Кулика В.В., Лежнюка 

П.Д., Лук’яненка Л.М., Павловського 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 ви-

значення оптимальних місць приєднання, потужності та типів відновлюваних 

джерел енергії є актуальною. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Досліджен-

ня за темою дисертаційної роботи здійснювалися протягом виконання планів та-

ких науково-дослідних робіт Інституту електродинаміки НАН України: держбю-

джетний науково-дослідний проект «Забезпечення надійності роботи прикордон-

них районів ОЕС України в режимі синхронного з'єднання з ENTSO-E» комплек-

сної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічне, норматив-

не та інформаційне забезпечення створення гнучкої та адаптивної Об'єднаної ене-

ргетичної системи України» («ОБ'ЄДНАННЯ-2», № ДР 0113U005938, 2013-

2015 рр.); держбюджетна наукова робота «Розвиток науково-технічних основ за-

безпечення надійного та ефективного функціонування електроенергетичних сис-

тем 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 

приєднання, потужності та типу відновлюваних джерел енергії в електричних ме-

режах України. 

Для досягнення мети в роботі розв’язано такі задачі: 

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

новлюваних джерел енергії до електричних мереж; 

– формування цільової функції для оцінювання місця приєднання, потужно-

сті та типів відновлюваних джерел енергії, а також визначення впливу приєдна-

них джерел на режимні параметри електричних мереж; 

– розробка критерію експрес-оцінювання максимальної потужності джерела 

електричної енергії, приєднання якого до електричної мережі не потребує додат-

кових пристроїв компенсації реактивної потужності; 

– розробка методу розв’язання задачі визначення оптимального варіанту 

приєднання відновлюваних джерел енергії; 

– створення моделей електричних мереж для проведення досліджень; 

– розробка алгоритму врахування ремонтно-аварійних схем роботи елект-

ричних мереж; 
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– розробка методики врахування стохастичного характеру роботи віднов-

люваних джерел енергії. 

Об’єкт дослідження — режими роботи електричних мереж.  

Предмет дослідження — методи та засоби визначення оптимальних місць 

приєднання відновлюваних джерел енергії в електричних мережах. 

Методи дослідження. В роботі використано методи дослідження: максима-

льної правдоподібності – для визначення параметрів розподілу Вейбула статисти-

чних замірів швидкості вітру; статистичних випробувань Монте-Карло – для 

отримання статистичної інформації про варіанти приєднання відновлюваних дже-

рел енергії до електричних мереж; метод 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 елект-

ричній мережі, який на відміну від інших поєднує обчислювальні можливості 

еволюційних алгоритмів та методу статистичних випробувань, враховує стохас-

тичний характер роботи відновлюваних джерел енергії, нормальні і ремонтно-

аварійні схеми електричної мережі та відрізняється високою швидкодією, дає 

змогу мінімізувати втрати активної потужності, максимізувати економічну ефек-

тивність застосування відновлюваних джерел енергії та отримувати глобальні 

розв’язки задачі для складнозамкнених електричних мереж при багатокритеріаль-

ній постановці задачі. 

2. Запропоновано критерій визначення максимально допустимої потужності 

відновлюваного джерела енергії, яке можна приєднати до певної шини мережі без 

застосування 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 підхо-

дами, визначати граничну потужність джерела, приєднання якого до шини мережі 

не призведе до неприпустимих відхилень напруги у місці підключення. 
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3. Вперше запропоновано інтегральний показник, який на відміну від відо-

мих підходів враховує інтереси системного оператора, інвестора та визначає їх 

компромісне рішення, що дає змогу адаптувати запропонований комбінований 

стохастичний метод до різних постановок задачі. 

Практична цінність одержаних результатів:  

1. Запропоновано методику розрахунку критерію граничної потужності від-

новлюваного джерела, яке можна приєднати до певної шини мережі без застосу-

вання 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 

джерел енергії та шин електричної мережі, для яких доцільно проводити пошук 

оптимальних місць приєднання, потужності та типів відновлюваних джерел енер-

гії. Використання цієї методики дало змогу значною мірою підвищити швидкість 

роботи методу. 

3. Розроблено алгоритми врахування впливу ремонтно-аварійних схем ро-

боти електричних мереж та стохастичного характеру роботи відновлюваних дже-

рел енергії на оптимальність варіантів їх приєднання до електричних мереж, за-

стосування яких дало змогу підвищити ефективність роботи методу. 

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

вигляді підпрограм до програмного комплексу DIgSILENT PowerFactory, що дає 

можливість проводити розрахунки для електричних мереж будь-якої складності. 

5. На основі серії проведених дослідів на типових електричних мережах 

ІЕЕЕ перевірено працеспроможність запропонованого комбінованого стохастич-

ного методу та доведено високу його ефективність при розв’язанні задачі визна-

чення оптимальних варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії до елект-

ричних мереж. 

Особистий внесок здобувача. У роботах, опублікованих у співавторстві, 

здобувачеві належить: у [41] – формування постановки задачі, системи основних 

обмежень та критеріїв оптимізації, розробка методики врахування стохастичного 

характеру роботи відновлюваних джерел енергії задачі оптимального приєднання 
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відновлюваних джерел енергії до електричної мережі; у [73, 78] – розрахунок па-

раметрів розподілу Вейбула для статистичних даних про швидкість вітру та вико-

нання моделювання статистичної потужності вітроелектричних станцій; у [39, 

40] – аналіз відомих оптимізаційних методів, створення дослідної моделі електри-

чної мережі та виконання статистичного моделювання усталених режимів роботи 

дослідної електричної мережі; у [64] – дослідження деяких модифікацій критерію 

оцінювання гранично-допустимої потужності джерела електричної енергії; у 

[77] – аналіз прямих добових вимірів потужності сонячних електростанцій; у 

[37] – аналіз впливу відновлюваних джерел енергії на режими роботи електрич-

них мереж. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися, обго-

ворювалися та були схвалені на трьох міжнародних конференціях: IEEE Interna-

tional Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2014 та IEPS-2016) 

(м. Київ, Україна, 2014-2016 рр.); XVII науково-практичній конференції «Віднов-

лювана енергетика 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 міжнародних наукометричних баз.); 1 – у колективній монографії; 3 – у збірках 

доповідей і тез міжнародних конференцій (з них 2 – у виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз). 
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РОЗДІЛ 1 

ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНІ 

МЕРЕЖІ 

 

 

1.1 Поняття «джерел розосередженого генерування» та місце відновлюваних 

джерел енергії у ньому 

 

 

Явище розосередженого генерування вже тривалий час досліджується науко-

вцями з усього світу, однак, єдиного визначення, як і єдиної назви, цього явища до-

сі немає. У роботі [1], зокрема, проаналізовано низку публікацій з метою визначен-

ня поняття «джерела розосередженого генерування». Як виявилося, джерела розо-

середженого генерування в різних літературних джерелах визначаються по-

різному. Деякі автори до розосередженого генерування відносять невеликі джерела 

електричної енергії, які не є частинами енергосистеми та знаходяться в безпосеред-

ній близькості до споживачів. Інші дають конкретніше визначення: джерела розо-

середженого генерування — це невеликі електростанції (робота яких може базува-

тися як на технологіях спалювання палива, так і інших, у тому числі — перетво-

рення енергії вітру або сонця), розташовані поблизу кінцевих споживачів електри-

чної енергії. Окремі автори під джерелами розосередженого генерування мають на 

увазі малі генеруючі об’єкти потужністю до 30 МВт, що розташовуються поблизу 

споживачів з метою підвищення економічної ефективності розподільної мережі. 

Джерелами розосередженого генерування можуть вважатися як фотоелектричні 

установки потужністю 1 кВт, так і потужні прибережні вітроелектричні станції 

(ВЕС) [2]. Також є визначення джерела розосередженого генерування як джерела 

електричної енергії, яке з’єднане безпосередньо з розподільною електричною ме-

режею (ЕМ) або приєднане до такої електричної мережі з боку електроспоживача.  

Відомі міжнародні організації приділяють досить багато уваги проблемі ро-

зосередженого генерування [1, 3-5]. Наприклад, робоча група CIGRE (з французь-
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кої Conseil International des Grands Réseaux Électriques — Міжнародна рада з вели-

ких електричних систем) під джерелами розосередженого генерування розуміє 

генерувальні пристрої що, як правило, з'єднані з розподільними електричними 

мережами, а їхня максимальна потужність становить від 50 МВт до 100 МВт. Тоді 

як ІЕЕЕ (з англійської Institute of Electrical and Electronics Engineers — Інститут 

інженерів з електротехніки та електроніки) під джерелами розосередженого гене-

рування розглядають генераторні установки, значно менші за встановленою по-

тужністю, ніж централізовані електричні станції, допускаючи їхній зв'язок з будь-

яким вузлом в енергосистемі, розташованим поблизу. ІЕА (з англійської Interna-

tional Energy Agency — Міжнародне енергетичне агентство) не встановлює вимог 

щодо максимальної потужності генерувальних пристроїв розосередженого гене-

рування. При цьому до джерел розосередженого генерування належать об'єкти, 

що виробляють електричну енергію переважно на стороні споживачів та постача-

ють її безпосередньо у локальну розподільну електричну мережу. EPRI (з англій-

ської Electric Power Research Institute — Інститут дослідження електричної 

енергії) визначає джерела розосередженого генерування як джерела електричної 

енергії потужністю від декількох кіловат до 50 МВт. Також в різних країнах до-

сить суттєво різняться погляди на визначення потужності таких джерел. Напри-

клад, у шведському законодавстві під джерелами розосередженого генерування 

маються на увазі енергоблоки до 1,5 МВт, а на англійських енергетичних ринках 

електростанції потужністю менше 100 МВт не мають централізованого диспет-

черського керування і, таким чином, джерелом розосередженого генерування 

вважається будь-яка генерувальна одиниця потужністю до 100 МВт. 

В наукових роботах як України, так і решти світу, єдиної назви розосере-

дженого генерування немає. Зокрема, існують такі назви: розподілена генерація 

чи розподілене генерування [6-10], розосереджене генерування чи розосереджена 

генерація [11-13]. В англомовній науковій літературі, зокрема, можна зустріти та-

кі назви: distributed generation [3-5, 14-33], dispersed generation [20-21, 34], embed-

ded generation [20, 35], decentralized generation [28]. 
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Деякі експерти при визначенні поняття «розосередженого генерування» на-

дають перевагу розташуванню джерел розосередженого генерування відносно ос-

новної енергосистеми та кінцевих споживачів електроенергії, а інші — встанов-

леній максимальній потужності таких джерел [1]. Враховуючи зазначене вище, 

під джерелами розосередженого генерування в цій роботі слід розуміти джерела 

електричної енергії, в тому числі й відновлювані джерела енергії (ВДЕ), які з'єд-

нані безпосередньо з розподільною електричною мережею або приєднані до такої 

мережі з боку електроспоживачів.  

З вищенаведеного випливає, що відновлювані джерел енергії можна вважа-

ти частковими випадками джерел розосередженого генерування (рис. 1.1). 

 
 

Невідновлювані 

джерела енергії

(технології 

спалювання 

викопного 

палива)

Відновлювані 

джерела енергії

(технології 

перетворення 

енергії Сонця, 

вітру, води)

Джерела розосередженого генерування

 

Рис. 1.1. Розподіл джерел розосередженого генерування за технологією 

виробництва електроенергії 

 

Таким чином, в цій роботі вітряні та сонячні (СЕС) електричні станції розг-

лянуто як джерела розосередженого генерування, однак це не означає, що всі ві-

домі положення про джерела розосередженого генерування можна справедливо 

застосовувати до відновлюваних джерел енергії. 
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1.2 Особливості впровадження відновлюваних джерел енергії 

 

 

Збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному балансі еле-

ктропостачання дає змогу знизити екологічне навантаження на довкілля, виріши-

ти проблему збереження первинних вуглецевих ресурсів, розвантажити системоу-

творювальні та розподільні електричні мережі, а також підвищити надійність еле-

ктропостачання [1, 36]. В той же час це створює низку проблем, що пов’язані з 

впливом таких електростанцій на мережу.  

Вплив відновлюваних джерел енергії на втрати потужності в електрич-

ній мережі. Приєднані відновлювані джерела енергії до мережі можуть як змен-

шувати в ній втрати потужності, так і збільшувати. Залежить цей вплив від сума-

рної потужності та від місць приєднання таких джерел. Так втрати у мережі зав-

жди знижуються, якщо у жодному з вузлів мережі потужність джерел не переви-

щує потужність навантаження відповідного вузла [1]. Якщо ж сумарна потужність 

відновлюваних джерел енергії перевищує потужність навантаження цієї мережі, 

то втрати потужності в мережі можуть зростати.  

Вплив відновлюваних джерел енергії на рівні напруги у вузлах елект-

ричної мережі. Приєднання відновлюваних джерел енергії до мережі сприяє під-

вищенню рівнів напруги в ній. Однак можливі випадки, коли напруга в мережі 

може перевищувати допустимі рівні, що може бути викликано приєднанням по-

тужного джерела до кінця фідера радіальної мережі [1, 37].  

Стохастичний характер роботи вітроелектричних станцій може сприяти 

утворенню або посиленню «флікера» в мережі [36], що також негативно впливає 

на якість електричної енергії. 

Вплив відновлюваних джерел енергії на засоби релейного захисту та 

автоматики. Традиційно розподільні мережі побудовані радіальними, а потоки 

потужності в них направлені від центру живлення до кінцевих споживачів, що по-

значилося на використовуваних пристроях релейного захисту та автоматики в та-

ких мережах [1]. Введення джерела потужності у радіальну мережу може: 
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– «засліпити» пристрої максимального струмового захисту; 

– живити коротке замикання й тим самим перешкоджати роботі пристроїв 

автоматичного повторного увімкнення. 

Таким чином, відновлювані джерела енергії мають різноплановий вплив на 

електричні мережі, який залежить від їхньої потужності, типу, місць приєднання, 

а також топології та завантаження цих мереж.  

Складний характер впливу відновлюваних джерел енергії на енергосистему 

обумовлює необхідність розробки спеціальних вимог до таких електростанцій 

[37]. Зокрема, це стосується можливості підтримки частоти та напруги на задано-

му рівні. Причому проблеми, притаманні відновлюваним джерелам енергії, мо-

жуть посилюватись, якщо приєднання таких джерел зроблене в неоптимальному 

місці з точки зору ефективності функціонування електричної мережі. 

Також необхідно враховувати, що впровадження відновлюваних джерел 

енергії в Україні, як правило, відбувається нерівномірно, а місця їх приєднання 

визначаються лише за інформацією про енергетичний потенціал місцевості [38]. 

Вже сьогодні спостерігається збільшення концентрації таких джерел в окремих 

енергорайонах Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України до 50% від сума-

рного максимального навантаження цих районів. Варто зазначити, що такі енер-

горайони навіть без встановлення відновлюваних джерел енергії, як правило, є 

досить проблемними з режимної точки зору, при цьому, не забезпечуються необ-

хідні параметри якості електричної енергії (зокрема спостерігаються значні відхи-

лення напруги) та нормативні режими роботи електротехнічного обладнання. То-

му, виходячи з умов забезпечення надійності видачі потужності таких джерел, 

може виникнути потреба у встановленні додаткового обладнання для регулюван-

ня напруги та реактивної потужності. Також слід зазначити, що режим роботи 

відновлюваних джерел енергії значно залежить від зміни напруги у часі і при ви-

никненні короткого замикання джерело автоматично відключається від електрич-

ної мережі. Це може призвести до виникнення значного дефіциту потужності. То-

му, більшість системних операторів європейських країн, мають чітко визначені 

правила поведінки відновлюваних джерел енергії в перехідних режимах. Зокрема, 
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існує так звана нормативна характеристика LVRT (Low Voltage Ride Trough), яка 

регламентує роботу відновлюваних джерел енергії під час системних збурень. Для 

приєднання таких джерел до мережі європейські системні оператори вимагають 

проведення цілої низки досліджень. Зокрема, необхідно забезпечити виконання 

вимог щодо [38]:  

1) регулювання активної та реактивної потужності відповідно до заданої 

PQ-характеристики в точці приєднання відновлюваного джерела енергії; 

2) здатності генераторів не відключатися від мережі при виникненні близь-

ких коротких замикань зі зниженням напруги; 

3) якості електричної енергії (гармонічні складові та доза «флікера» повинні 

відповідати чинним стандартам); 

4) регулювання частоти (участь у первинному регулюванні); 

5) участі відновлюваних джерел енергії у забезпечені коливної стійкості 

енергосистеми. 

Таким чином, впровадження відновлюваних джерел енергії потребує перег-

ляду стратегій керування, організації експлуатації та планування розвитку елект-

ричних мереж. При цьому виникає нова науково-технічна проблема забезпечення 

сталого та ефективного нарощення потужності відновлюваних джерел енергії у 

електричних мережах. 

 

 

1.3 Аналіз світового досвіду розв’язання задачі оптимізації місць 

приєднання, потужності та типів відновлюваних джерел енергії 

 

 

Як вже зазначалося раніше, відновлювані джерела енергії є частковими ви-

падками джерел розосередженого генерування, тому доцільно вивчити світовий 

досвід розв’язання задачі визначення оптимальних місць приєднання, потужності 

та типів джерел розосередженого генерування, аби мати цілісне уявлення про мо-

жливі шляхи розв’язання цієї задачі. Дослідження поширених оптимізаційних ме-
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тодів, критеріїв та обмежень, які використовуються при розв’язанні задачі опти-

мального приєднанні відновлюваних джерел енергії було проведено в [39-41]. 

 

 

1.3.1 Порівняння оптимізаційних методів, що поширені при розв’язанні цієї 

задачі 

 

 

Для розв’язання задачі оптимального приєднання джерел розосередженого 

генерування використовуються різні методи оптимізації, кожен з яких має свої 

переваги та недоліки.  

У роботах [3-4, 14-15] застосовуються безітераційні аналітичні методи, суть 

яких полягає у визначенні екстремуму цільової функції (ЦФ) шляхом виконання 

математичних перетворень розрахункових формул, які характеризують параметри 

усталеного режиму через потужність генерування на кожній з шин електричної 

мережі. Після виконання таких перетворень можна отримати результуючу «фор-

мулу» для визначення оптимальної потужності джерел розосередженого генеру-

вання для кожної шини електричної мережі. Перевагою аналітичних методів є ві-

дсутність проблеми збіжності розв’язання, яка є характерною для ітераційних ме-

тодів. Недоліками таких методів є складність формування розрахункових формул 

та прийняття ідеалістичних припущень для спрощення процесу перетворення роз-

рахункових формул. Наприклад, застосування значно спрощеної формули враху-

вання сумарних втрат потужності в електричній мережі [3]. Такі припущення мо-

жуть призвести до хибного розв’язання задачі оптимального приєднання джерел 

розосередженого генерування при застосуванні аналітичних методів до реальних 

енергосистем [27]. 

Також для розв’язання цієї задачі досить широко застосовуються генетичні 

алгоритми [19, 22, 24-25, 29, 42], які є підвидом еволюційних алгоритмів та вико-

ристовуються для розв’язання задач оптимізації шляхом моделювання природно-

го відбору, схрещування та мутацій, які відбуваються при розмноженні живих ор-
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ганізмів. Вони ефективні для пошуку оптимальних розв’язків у багатокритеріаль-

них задачах. Наприклад, у роботі [42] у хромосомі закодована інформація про па-

раметри моделі: потужності та кількості блоків у певний період часу, що обира-

ється з представленого ряду випадковим чином. Задана кількість хромосом визна-

чає особину, яка описується функцією пристосованості. У процесі еволюції нако-

пичується генетичний матеріал і алгоритм швидко концентрується в околі опти-

мального розв’язку. До переваг генетичних алгоритмів можна віднести надій-

ність, здатність працювати з дискретними та неперервними величинами, знахо-

дження розв’язку поставленої задачі, не розглядаючи усіх комбінацій множини 

рішень. Генетичні алгоритми на відміну від градієнтних методів слабочутливі до 

локальних екстремумів. До недоліків генетичних алгоритмів можна віднести пе-

редчасну або надмірно довгу збіжність, не завжди високу точність [31]. 

У роботах [17, 20, 22, 28, 32] для пошуку оптимальних місць приєднання 

джерел розосередженого генерування було застосовано метод рою часток, який 

заснований на особливостях поведінки групи живих організмів, наприклад, зграй-

ки риб чи птахів. Елементи «зграї» називаються частками. У кожен момент часу 

(на кожній ітерації) частки знаходяться у просторі розв’язків та мають деяке по-

ложення, швидкість, напрямок та вагу. Під час переміщення кожна частка змінює 

своє положення, швидкість та напрямок керуючись певними правилами, аби знай-

ти найкраще положення. До переваг такого методу можна віднести простоту реа-

лізації та швидшу збіжність, ніж мають генетичні алгоритми. Однак, використан-

ня методу рою часток можливе лише при розв’язанні задач безумовної оптимізації 

[31]. Набули поширення також гібридні методи, що поєднують декілька підходів 

[18, 22, 27], наприклад, поєднання генетичного алгоритму та методу рою часток. 

Гібридні методи, зазвичай, є надійнішими та дають точніші результати, проте ін-

коли вони потребують дуже великого обсягу обчислень [31]. 

Для розв’язання задачі оптимального приєднання джерел розосередженого 

генерування деякі дослідники застосовують метод послідовного перебору варіан-

тів [21]. При цьому здійснюється перебір усіх можливих варіантів приєднання та 

потужності джерел розосередженого генерування в електричній мережі. Поши-
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рення цього методу обмежено через величезну кількість обчислень, які необхідно 

здійснити. Певним вдосконаленням методу повного перебору усіх можливих варі-

антів є використання індексів чутливості. При застосуванні методу чутливості [3] 

здійснюється перебір лише частини можливих варіантів. У цьому методі для кож-

ної шини електричної мережі, де теоретично можливе приєднання джерел розосе-

редженого генерування, визначається індекс чутливості, який є значенням похід-

ної від функції втрат потужності до згенерованої потужності джерелом розосере-

дженого генерування у вузлі електричної мережі. На основі індексів чутливості 

вибирається шина з найбільшим значенням чутливості, до якої й приєднується 

таке джерело. Так, шляхом перебору варіантів визначається оптимальне значення 

потужності джерел розосередженого генерування. Простір можливих розв’язків 

при такому підході є значно меншим, а отже, і час, необхідний для виконання ро-

зрахунків, також значно зменшується. Проте за один етап роботи методу визнача-

ється оптимальне місце приєднання та потужність лише для одного джерела. За 

кілька етапів вказаний метод розв’язання задачі може дати результат, який відпо-

відатиме лише певному локальному мінімуму. Також цей метод не дає змогу вра-

ховувати певні обмеження в електричних мережах. 

Ще одним із методів, що застосовується для розв’язання задачі оптимально-

го приєднання джерел розосередженого генерування, є метод статистичних ви-

пробувань Монте-Карло [43], суть якого полягає у створенні моделі досліджува-

ного об’єкта та веденні спостережень за процесами, які відбуваються в моделі 

[44]. Процеси в досліджуваному об’єкті моделюються шляхом багаторазових ви-

пробувань їх випадкових реалізацій відповідно до заданого закону розподілу ви-

падкових величин. Також метод статистичних випробувань може використовува-

тися для виконання випадкового пошуку. Перевагою методу є простий алгоритм 

його реалізації, можливість врахувати будь-які обмеження, нечутливість до лока-

льних екстремумів, відсутність проблеми збіжності. Проте, точність методу Мон-

те-Карло прямо пропорційна кількості виконаних обчислень, а його ефективність 

залежить від адекватності цільової функції, що використовується.  



20 

Враховуючи переваги та недоліки розглянутих вище методів, спочатку в 

роботі для розв’язання задачі оптимального приєднання відновлюваних джерел 

енергії було запропоновано використати метод Монте-Карло, як надійний та про-

стий в реалізації метод, що дає змогу врахувати будь-які обмеження та дає адек-

ватні результати. 

 

 

1.3.2 Критерії та обмеження, що використовуються при розв’язанні цієї 

задачі 

 

 

Для визначення оптимального розв'язку задачі необхідно особливу увагу 

приділяти формуванню системи критеріїв та обмежень. Умовно критерії та обме-

ження можна розділити на технічні та економічні.  

У розглянутих публікаціях найчастіше до технічних критеріїв та обмежень 

відносять: сумарні втрати потужності у мережі [4, 14-15, 17-18, 20-22, 24, 26-27, 

29-30] та сумарну потужність самих джерел розосередженого генерування [17-19, 

22, 24, 26-27], допустимі струми чи потужності в елементах мережі [5, 17, 19-20, 

22, 24, 26, 28-29, 42], допустимі відхилення напруги у вузлах мережі [5, 14, 17-20, 

22, 24-26, 28-29, 45], видачу потужності у зовнішню мережу [42], також загальну 

кількість та тип джерел розосередженого генерування, приєднаних до мережі [18-

19, 22], кількість та потужність резервних блоків [42]. 

Як правило, вплив джерел розосередженого генерування на втрати потуж-

ності та рівні напруги в електричній мережі є основними критеріями, які врахо-

вуються майже в усіх роботах, пов'язаних з впровадженням таких джерел в елект-

ричні мережі. Приєднання джерел розосередженого генерування до розподільної 

електричної мережі поблизу навантаження може змінювати напрямок перетоків 

потужності [46], що у свою чергу впливатиме на сумарні втрати потужності в ме-

режі. З іншого боку, в розподільних електричних мережах зниження напруги від-

бувається вздовж напрямку електропостачання споживачів, але після приєднання 
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джерел розосередженого генерування напруга вздовж ліній електропередавання 

може збільшуватися завдяки зміні напрямків потоків потужності та зниженні на-

вантаження живильного фідера. Приєднання таких джерел також значно впливає і 

на коливання напруги [1]. 

Економічними критеріями та обмеження є інвестиції у розвиток мережі та 

покриття втрат активної потужності [19], прибуток від встановлення та експлуа-

тації джерел розосередженого генерування [5], приведені затрати на встановлення 

та експлуатацію комплексів розосередженого генерування [3, 42]. 

Не можна розв’язувати задачу оптимального приєднання джерел розосере-

дженого генерування, враховуючи лише один вид критеріїв та обмежень, оскільки 

отримане рішення буде оптимальним лише технічно чи економічно. Наприклад, з 

технічної точки зору найефективнішим вирішенням цієї задачі буде приєднання 

таких джерел до кожного вузла електричної мережі з потужністю, що дорівнює 

потужності споживання у відповідних вузлах цієї мережі. Проте, таке рішення на-

вряд чи можливо втілити у практичному розумінні. Воно не буде найефективні-

шим з економічної точки зору. Економічно оптимальне рішення цієї задачі визна-

чається ціновими характеристиками джерел розосередженого генерування та еле-

ктричної енергії. Однак з упевненістю можна сказати, що, наприклад, в Україні, 

де діють «зелені» тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел 

[47], з економічної точки зору оптимальним варіантом є приєднання відновлюва-

них джерел енергії, які приносять максимальний прибуток незалежно від впливу 

на мережу. 

Отже, вибір технічних та економічних критеріїв впливає на надійність, як-

ість та безпеку електропостачання, тому необхідно обирати такі критерії, які б 

адекватно характеризували оптимальність рішення з приєднання відновлюваних 

джерел енергії до електричної мережі, як для системного оператора, так і для ін-

весторів у розвиток мережі. 

Підсумовуючи результати аналізу сучасного стану розв’язання задачі опти-

мального приєднання відновлюваних джерел енергії, варто зазначити, що у світі 

приділяється значна увага розв’язанню цієї задачі [31], але, незважаючи на вели-
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чезну кількість досліджень в цій області, ця задача не є повністю розв’язаною на-

віть у розвинених країнах. Так, в запропонованих підходах до розв’язання цієї за-

дачі метою оптимізації найчастіше є лише мінімізація втрат потужності, яка в су-

часних умовах існування енергетики не може бути єдиним критерієм оптимізації. 

Крім того багато методів орієнтовані на проведення оптимізації в розімкнених 

мережах [48]. Навіть ті методи, в яких використовується багатокритеріальна пос-

тановка задачі, практично не враховують стохастичний характер роботи віднов-

люваних джерел енергії [32, 33], вони не пристосовані до особливостей розвитку 

електричних мереж України [33].  

Електричні мережі в Україні майже не розвиваються, а системний оператор 

та власники розподільних мереж намагаються «перекласти» розвиток електрич-

них мереж на плечі інвесторів. Інвестор же, навпаки, жодним чином не зацікавле-

ний у розвитку мереж, його єдиною метою є спорудження якомога рентабельні-

шого джерела електричної енергії.  

В Україні також відомі роботи з визначення оптимальних місць підключен-

ня джерел розосередженого генерування. Проте вони зазвичай не враховують 

особливостей електричних мереж України [49] або орієнтовані лише на мініміза-

цію втрат потужності [50-52]. У цій дисертаційній роботі пропонується більш уза-

гальнений підхід до проблеми оптимального приєднання відновлюваних джерел 

енергії до електричних мереж.  

 

 

1.4 Висновки до розділу 

 

 

1. Єдиного визначення джерел розосередженого генерування не існує. До 

них, зокрема, відносяться джерела електричної енергії, що використовують тех-

нології спалювання викопного палива й технології перетворення енергії вітру, со-

нця та води – відновлювані джерела енергії. Встановлена потужність джерел ро-

зосередженого генерування також не має чітких меж. Важливою ознакою джерела 



23 

електричної енергії, яка відносить його до джерел розосередженого генерування, є 

місце його приєднання – розподільна електрична мережа. Враховуючи існування 

різноманітних визначень, під джерелами розосередженого генерування в цій ро-

боті слід розуміти джерела електричної енергії, в тому числі й відновлювані дже-

рела енергії, які з'єднані безпосередньо з розподільною електричною мережею або 

приєднані до такої мережі з боку електроспоживачів. 

2. Впровадження відновлюваних джерел енергії в електричні мережі дає 

можливість задовольнити попит на електроенергію та при цьому, наприклад, від-

класти необхідність модернізування мережі та знизити екологічне навантаження 

на довкілля. Однак їх неоптимальне приєднання може негативно впливати на ро-

боту електричної мережі, зокрема, можливі випадки збільшення втрат потужності, 

підвищення напруги до неприпустимих рівнів, поява «флікера», зниження ефек-

тивності пристроїв релейного захисту та автоматики.  

3. Для розв’язання задачі оптимального приєднання джерел розосереджено-

го генерування використовуються різні оптимізаційні методи, кожен з яких має 

свої особливості. Виконавши аналіз поширених методів, для розв’язання задачі 

оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії спочатку було запропо-

новано використати метод статистичних випробувань Монте-Карло, як надійний 

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

адекватні результати.  

4. Досить багато різноманітних критеріїв та обмежень можуть використову-

ватися при розв’язанні задачі оптимального приєднання джерел розосередженого 

генерування. Умовно їх можна розділити на технічні та економічні. Створювати 

систему критеріїв необхідно таким чином аби вона достатньо описувала варіанти 

приєднання відновлюваних джерел енергії з технічної та економічної точок зору. 

Використання лише технічних чи економічних критеріїв є неприпустимим, оскі-

льки отримані таким чином оптимальні розв’язки задачі буде неможливо втілити 

у практичному розумінні або вони негативно впливатимуть на роботу мережі. 

5. Підсумовуючи результати аналізу сучасного стану визначення оптималь-

них варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії, варто зазначити, що у сві-
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ті приділяється значна увага розв’язанню цієї задачі, але, незважаючи на величезну 

кількість досліджень у цій сфері, вона не є повністю розв’язаною. Так, у запропо-

нованих підходах до розв’язання цієї задачі критерієм оптимізації найчастіше є мі-

німальні втрати потужності, які в сучасних умовах не можуть бути єдиним критері-

єм оптимізації. Крім того більшість методів орієнтовані на визначення оптималь-

них розв’язків лише в розімкнених мережах. Навіть у тих методах, в яких викорис-

тано багатокритеріальну постановку задачі, практично не враховано стохастичний 

характер роботи відновлюваних джерел енергії та/або вони не пристосовані до осо-

бливостей розвитку електричних мереж України. У дисертації пропонується узага-

льнений підхід до задачі оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії 

до електричних мереж. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ 

ВАРІАНТІВ ПРИЄДНАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДО 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

 

 

2.1 Постановка задачі 

 

 

Задача визначення оптимальних місць приєднання, потужності та типів від-

новлюваних джерел енергії є однією з першочергових, що мають бути розв’язані 

на етапі проектування електричної мережі. Коректно вибрані точки приєднання 

джерел до мережі та потужність агрегатів можуть покращити роботу мережі та 

забезпечити додаткові економічні переваги, як для споживачів, так і для постача-

льників електричної енергії [53, 54]. Ця задача є багатокритеріальною, оптиміза-

ційною задачею. В сучасних умовах вона ще більше ускладнюється, оскільки іс-

нує необхідність врахування не лише економічних інтересів постачальників та 

споживачів електричної енергії, а й можливих проблем на рівні системного опера-

тора, які можуть виникнути через приєднання значних потужностей відновлюва-

них джерел енергії [38]. Як наслідок, виникає доцільність врахування стохастич-

них характеру роботи таких джерел, наявності запасу пропускної здатності ліній, 

якості електричної енергії тощо [39, 40, 41].  

 

 

2.2 Формування системи критеріїв та обмежень 

 

 

Відповідно до постановки задачі та враховуючи найпоширеніші критерії та 

обмеження, що використовуються при розв’язанні задачі (пункт 1.3.2), сформова-

но систему технічних та економічних критеріїв, за якими можна оцінити місця 
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приєднання, потужності та типи відновлюваних джерел енергії, а також визначити 

вплив приєднаних джерел на режимні параметри електричної мережі.  

До технічних критеріїв віднесено втрати електроенергії у зовнішній мережі 

(після точки балансової належності джерел), втрати електроенергії у власних ме-

режах відновлюваних джерел енергії (до точки балансової належності) та харак-

теристики генерування цих джерел. 

Втрати електроенергії у зовнішній електричній мережі. Відновлювані 

джерела енергії безпосередньо впливають на втрати електроенергії електричної 

мережі, до якої вони приєднані. Цей критерій характеризує ефективність встанов-

лення таких джерел з точки зору оператора електричної мережі. 

Втрати електроенергії у власних мережах відновлюваних джерел енер-

гії. Втрати електроенергії у власній електричній мережі у деяких випадках мо-

жуть бути досить значними, що в свою чергу збільшує термін окупності певного 

проекту. Цей критерій характеризує ефективність системи збору потужності від-

новлюваних джерел енергії з точки зору інвестора. 

Характеристики генерування відновлюваних джерел енергії. Різні типи 

джерел мають різні робочі характеристики. Наприклад, сонячні електростанції 

вночі не працюють, тоді як вдень потужність таких станцій змінюється в певних 

діапазонах, межі яких залежать від хмарності, положення сонця тощо; вітроелект-

ричні станції генерують потужність у будь-який час доби, проте вихідна потуж-

ність такої станції коливається в широких межах – від нуля під час штилю до 

встановленої при високих швидкостях вітру. Окрім цього різні типи генераторних 

установок мають різне регулювання реактивної потужності. Цей критерій харак-

теризує роботу відновлюваних джерел енергії у складі електричної мережі. 

Економічними критеріями обрано вартість встановлення та приєднання 

відновлюваних джерел енергії до електричної мережі, а також вартість виро-

бленої ними електроенергії. Врахування тільки технічної складової недостатньо, 

оскільки при цьому можна отримати економічно неоптимальний розв’язок. Еко-

номічні критерії характеризують інвестиційну привабливість відновлюваних дже-

рел енергії для інвестора. 
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Обмеженнями визначено відхилення напруги вузлів та обтяження еле-

ментів електричної мережі. Режимні параметри мережі, до якої приєднані відно-

влювані джерела енергії, не мають виходити за допустимі межі. Наприклад, зна-

чення напруги на шинах має знаходитися в межах ±10% від номінальної, а обтя-

ження елементів має не перевищувати номінального. 

Додатковим обмеженням при розв’язанні задачі оптимального приєднання 

відновлюваних джерел енергії може бути допустимий діапазон коливання встано-

вленої потужності кожного окремого та/або всіх таких джерел разом. 

Також варто обмежувати дискретність пошуку значення оптимальної потуж-

ності, що безпосередньо впливає на кількість можливих розв’язків задачі. Недоці-

льно визначати значення оптимальної потужності з кроком (точністю), наприклад, 

0,5 кВт для джерел потужністю 100 МВт, це збільшує кількість можливих схожих 

розв’язків задачі, а втілення отриманого оптимального розв’язку навряд чи буде 

технічно можливим. Найдоцільнішим є встановлення значення кроку потужності, 

яке є порівнюваним із потужністю агрегатів відновлюваного джерела енергії. 

 

 

2.3 Компоненти цільової функції 

 

 

На основі системи критеріїв та обмежень, як характеристики впливу місць 

приєднання, потужності та типів відновлюваних джерел енергії на режимні пара-

метри електричної мережі, наведених у попередньому підрозділі, сформовано ці-

льову функцію W(і), яка в загальному випадку має наступний вигляд: 

 

 
        

1 1 2 2 max
i i i i

W C C D       , (2.1) 

 

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

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



28 

потужності приєднаних до певних вузлів мережі; C1
(і) – технічний компонент ці-

льової функції, який характеризує зменшення втрат електроенергії в мережі в ре-

зультаті застосування і-го варіанта приєднання джерел (протягом певного розра-

хункового періоду, наприклад, протягом року); С2
(і) – економічний компонент ці-

льової функції, який характеризує економічну ефективність і-того варіанта приєд-

нання джерел; α1, α2 – вагові коефіцієнти технічного та економічного компонентів 

цільової функції відповідно. 

Технічний компонент С1 цільової функції розраховується так: 
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, (2.2) 

 

де  i
A  – втрати електроенергії для i-го варіанта приєднання відновлюваних дже-

рел енергії до електричної мережі, кВт · год; 0A  – втрати електроенергії у почат-

ковій схемі електричної мережі, до приєднання джерел, кВт · год. 

Економічний компонент С2 цільової функції визначається як:  
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, (2.3) 

 

де 
 

.

i

ВДЕ jA  – кількість виробленої електроенергії j-м відновлюваним джерелом ене-

ргії, кВт · год; 
 

.

i

ВДЕ jТ  – тариф на вироблену електроенергію j-м джерелом, 

грн / (кВт · год); 
 

.

i

ВДЕ jс  – питома вартість j-го джерела, що залежить, наприклад, 

від конструктивних особливостей, фірми виробника електротехнічного обладнан-

ня, одиничної потужності агрегату, тощо, грн / кВт; 
 

.

i

ВДЕ jP  – встановлена  
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потужність j-го джерела, кВт; 
 

.

i

пр jk  – коефіцієнт приєднання, який характеризує 

вартість приєднання j-го джерела до електричної мережі, який залежить, як пра-

вило, від встановленої потужності джерела та класу напруги, на якій виконується 

приєднання;  
.

i

EМc 
 – економія від зменшення втрат електроенергії у мережі завдя-

ки і-му варіанта приєднання відновлюваних джерел енергії, грн; 
 i
EМc  – економія 

від зменшення втрат у електроенергії у мережі без врахування втрат у системі 

збору потужності джерел, грн; 
 i
ВДЕc  – вартість втрат електроенергії в системі збору 

потужності джерел. Разом  
.

i

EМc 
, 

 i
EМc  та 

 i
ВДЕc  відображають зменшення втрат еле-

ктроенергії у власній мережі, тобто втрат, які виникають між відновлюваним дже-

релом енергії та точкою балансової приналежності (недоотримана вигода), що дає 

змогу оцінити «ефективність» схеми видачі потужності цього джерела. 

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

жень, має вигляд: 

 

 
     

d d
i i i

U ID   , (2.4) 

 

де  
d

i

U
,  

d
i

I
 – відповідно компоненти штрафної функції, що характеризують пору-

шення заданих робочих діапазонів за напругою у вузлах мережі та за обтяженням 

елементів електричної мережі (ліній, трансформаторів тощо) струмом. Значення 

відповідних компонентів залежить від найбільшого відхилення напруги (2.5) та 

переобтяження (2.6) в електричній мережі. 

Максимальне відхилення напруги в і-му розв’язку задачі, в.о.: 

 

 
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

max 1 1 2 2max , , , , ,
i i i i i i i i i

ном ном v vном V VномU U U U U U U U U      
  , (2.5) 
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де ( )i

vU  – напруга v-го елемента мережі, в. о.; ( )i

vномU  – номінальна напруга v-го еле-

мента мережі, в. о.; V – сукупність елементів мережі, для яких перевіряється від-

хилення напруги. 

Максимальне обтяження елементів для і-го розв’язку задачі, в. о.: 

 

 
  ( ) ( ) ( ) ( )

max 1 2max , , , , ,
i i i i i

l LI I I I I    , (2.6) 

 

де ( )i

lI  – струмове обтяження l-го елемента мережі, в. о.; L – сукупність елементів 

мережі, для яких перевіряється обтяження. 

Таким чином: 

 

 
    maxd
i i

U f U  , (2.7) 

 
    maxd
i i

I f I . (2.8) 

 

Штрафна функція має ступінчатий вигляд (рис. 2.1) та розділяє варіанти 

приєднання відновлюваних джерел енергії до електричної мережі на три групи. 

До I групи відносяться розв’язки, режимні параметри яких знаходяться в допус-

тимих межах; до II групи відносяться розв’язки, в яких є некритичні (мається на 

увазі, що для цих розв’язків задачі немає необхідності у встановленні додаткового 

компенсувального обладнання, достатнім буде застосування існуючого компенсу-

вального обладнання мережі) порушення заданих обмежень режимних парамет-

рів; до III групи – розв’язки, в яких є недопустимі порушення обмежень режим-

них параметрів.  

Як можна побачити з рис. 2.1., відхилення параметрів режиму роботи елект-

ричної мережі від номінальних (струми в гілках та напруги у вузлах) розділено на 

три діапазони (табл. 2.1). Тобто, для деякого (і-го) усталеного режиму роботи ме-

режі виконується перевірка виконання режимних обмежень і, якщо, наприклад, 
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Рис. 2.1. Залежність значень компонентів штрафної функції від режимних 

параметрів 

 

Таблиця 2.1 

Значення компонентів штрафної функції для різних груп розв’язків 

задачі 

Група 
Компоненти штрафної функції Назва  

режиму ΔUmax, в. о. Imax, в. о. dU, dI, в. о. 

І ≤ 0,1 ≤ 1,1 1,0 Нормальний 

ІІ (0,1 ÷ 0,2] (1,1 ÷ 1,5] 0,9 Некритичний 

ІІІ > 0,3 > 1,5 0,1 Недопустимий 

 

в мережі спостерігатиметься максимальне відхилення напруги  
max

i
U  = 0,15 в. о. 

та максимальне обтяження за струмом  
max

i
I  = 1,6 в .о., то такий розв’язок задачі 

потрапляє в ІІ групу розв’язків за відхиленням напруги та в ІІІ групу – за обтя-

женням струмом. Відповідні компоненти штрафної функції згідно з табл. 2.1 

приймуть такі значення: 
 

d
i

U
 = 0,9 та 

 
d

i

I
 = 0,1. Значення штрафної функції D(i) за 

формулою (2.4) становитиме 0,09. 

Варто зазначити, що поширення набули адитивні моделі штрафних функцій 

[55], тоді як мультиплікативні моделі [56, 57] – використовуються значно рідше. В 

цільовій функції (2.1) застосовано мультиплікативну модель штрафної функції,  
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що обумовлено характером обмежень. Відхилення напруги та обтяження струмом 

значно важче врахувати, застосовуючи адитивну модель. Так, наприклад, за до-

помогою штрафної функції, якою контролюється відхилення напруги, можна пев-

ним чином описати необхідні засоби та заходи з регулювання напруги, які необхі-

дно застосувати до мережі при приєднанні і-го варіанта відновлюваних джерел 

енергії. В такому випадку виникла б ще одна оптимізаційна задача – визначення 

оптимальних засобів та заходів регулювання напруги в мережі. Тому застосування 

мультиплікативної моделі дає змогу більш жорстко обмежити область пошуку та 

відкинути з розгляду варіанти встановлення відновлюваних джерел енергії в мережі, 

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

Якщо скласти список варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії 

до електричної мережі та впорядкувати їх за спаданням оцінки (суми значень тех-

нічного та економічного компонентів), то можна визначити найкращі варіанти 

розв’язання задачі. Однак деякі з найкращих варіантів можуть порушувати режи-

мні обмеження. Тому, скоригувавши оцінки таких варіантів штрафною функцією 

(2.4), зміниться їх положення в списку варіантів приєднання відновлюваних дже-

рел енергії. Тобто, таким чином «відсікаються» варіанти приєднання джерел до 

мережі, в яких спостерігається порушення режимних обмежень. Якщо навіть піс-

ля «відсікання» деякі варіанти з порушенням режимних обмежень залишаться 

зверху списку, то вже для таких варіантів може мати сенс визначення оптималь-

них засобів та заходів регулювання напруги та оптимального потокорозподілу по-

тужності в мережі, але такі задачі виходять за рамки досліджень цієї дисертацій-

ної роботи.  

Таким чином, сформована цільова функція (інтегральний показник) дає 

змогу однозначно оцінити вплив відновлюваних джерел енергії, які планується 

приєднати до електричної мережі, з врахуванням різних техніко-економічних ха-

рактеристик. Чим більшим є значення цільової функції, тим кращим, є відповід-

ний варіант приєднання відновлюваних джерел енергії певної потужності та типу 

до електричної мережі. 
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2.4 Моделі електричних мереж для проведення досліджень 

 

 

Для проведення розрахункових досліджень розроблено комп’ютерні моделі 

електричних мереж, які створені на основі відомих дослідних електричних мереж 

IEEE, а саме 9-, 14-, 39- та 57-шинні замкнені електричні мережі. Інститут інжене-

рів з електротехніки та електроніки — міжнародна організація інженерів в області 

електротехніки, радіоелектроніки і радіоелектронної промисловості та світовий 

лідер в області розробки стандартів з електроніки та електротехніки. Представлені 

в роботі електричні мережі широко використовуються у зарубіжних роботах для 

апробації, тестування, співставлення та демонстрації різних методів рішення за-

дач аналізу та моделювання усталених режимів енергосистем. Обрані мережі є 

складнозамкненими, мають обмежену пропускну здатність ліній низьких класів 

напруги та були спроектовані для роботи при централізованому електропостачан-

ні, що відповідає особливостям ЕМ України. Від відомих моделей для розрахунку 

усталених режимів роботи електричних мереж вони відрізняються наявністю до-

даткових залежностей, які дають змогу визначати ефективність варіантів приєд-

нання відновлюваних джерел енергії до електричної мережі. 

Дослідна електрична мережа IEEE 9-bus test system (рис. 2.2), також ві-

дома як WSCC (Western System Coordinating Council) 9-bus test system [58], пред-

ставляє собою тримашинну ЕС.  
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Рис. 2.2. 9-шинна дослідна електрична мережа 
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Ця дослідна мережа складається з дев’яти шин, трьох генераторів, трьох 

двообмоткових трансформаторів, шести ліній електропередавання та трьох наван-

тажень. Сумарна встановлена потужність навантаження мережі складає 315 МВт 

активної потужності та 115 МВАр реактивної потужності. Сумарні втрати актив-

ної потужності в мережі складають 4 606 кВт. Балансувальний вузол цієї електри-

чної мережі: 1. Параметри схеми заміщення електричної мережі доступні у про-

грамному комплексі DIgSILENT PowerFactory [59]. 

Дослідна електрична мережа IEEE 14-bus test system (рис. 2.3) представ-

ляє собою частину Американської електроенергетичної системи (Середнього За-

ходу США) станом на лютий місяць 1962 року [60].  
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Рис. 2.3. 14-ти шинна дослідна електрична мережа 

 

До складу електричної мережі IEEE 14-bus test system входять синхронні ге-

нератори, синхронні компенсатори, дво- та триобмоткові трансформатори, лінії 

електропередавання напругою 220 та 110 кВ. Сумарна встановлена потужність 

навантаження складає 544,3 МВт активної потужності та 298,5 МВАр реактивної 



35 

потужності. Сумарні втрати активної потужності в мережі складають 18 366 кВт. 

Балансувальний вузол цієї електричної мережі: 1. Мережа є складнозамкненою, 

має декілька контурів мережі напругою 220 та 110 кВ. Параметри схеми заміщен-

ні електричної мережі наведені в [60]. 

Дослідна електрична мережа IEEE 39-bus test system (рис. 2.4), також ві-

дома як десятимашинна Енергосистема Нової Англії [58], складається з синхрон-

них генераторів, двообмоткових трансформаторів, ліній електропередавання на-

пругою 345 кВ. Сумарна встановлена потужність навантаження складає 

6 097,1 МВт активної потужності та 1 408,9 МВАр реактивної потужності. 
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Рис. 2.4. 39-шинна дослідна електрична мережа 

 

Сумарні втрати активної потужності в мережі складають 42 538 кВт. Балан-

сувальний вузол цієї електричної мережі: 31. Мережа є складнозамкненою, має 
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багато контурів мережі напругою 345 кВ. Параметри схеми заміщення електрич-

ної мережі доступні у програмному комплексі DIgSILENT PowerFactory [59]. 

Дослідна електрична мережа IEEE 57-bus test system (рис. 2.5) представ-

ляє собою іншу частину Американської електроенергетичної системи (Середнього 

Заходу США), якою вона була на початку 1960-тих років [60]. 
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Рис. 2.5. 57-ми дослідна електрична мережа 
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До складу електричної мережі ІЕЕЕ 57-bus test system входять синхронні ге-

нератори, синхронні компенсатори, батареї статичних конденсаторів, двообмот-

кові трансформатори, повітряні лінії напругою 138 та 69 кВ. Сумарна встановлена 

потужність навантаження складає 1 250,8 МВт активної потужності 

та336,4 МВАр реактивної потужності. Балансувальний вузол цієї електричної ме-

режі: 1. Схема є складнозамкненою (багато контурів електричної мережі напру-

гою 138 та 69 кВ) та має одне радіальне відгалуження. Параметри схеми наведені 

в [60]. 

До представлених в роботі дослідних електричних мереж приєднувалися до 

певних шин сонячні та/або вітроелектричні станції певної встановленої потужнос-

ті. Потім виконувалося дослідження впливу приєднаних електростанцій на уста-

лений режим роботи цих електричних мереж. Алгоритм дослідження детально 

описаний в наступному підрозділі. 

Всі дослідження проводилися з використанням програмних засобів, які роз-

роблено на основі теоретичних положень роботи та втілені у вигляді підпрограм 

до програмного комплексу DIgSILENT PowerFactory [59]. Розроблені програмні 

засоби дали змогу автоматизувати процес виконання досліджень та значно скоро-

тити час, потрібний для проведення розрахунків. 

 

 

2.5 Опис роботи методу визначення оптимальних варіантів приєднання 

відновлюваних джерел енергії до електричної мережі 

 

 

У роботі методу можна виділити три основних кроки (рис. 2.6): підготовка 

до роботи; проведення серії статистичних випробувань Монте-Карло та сортуван-

ня списку варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії у порядку спадан-

ня значень цільової функції.  

Підготовка до роботи полягає у визначенні діапазонів потужності віднов-

люваних джерел енергії та шин електричної мережі, для яких доцільно проводити 
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Вхідні параметри методу статистичних випробувань Монте -Карло
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Рис. 2.6. Алгоритм порівняння розв’язків задачі 

 

пошук оптимальних місць приєднання, потужності та типів відновлюваних дже-

рел енергії. 

До сукупності допустимих для приєднання відновлюваних джерел енергії 

шин не потрапляють ті шини електричної мережі, приєднання до яких очевидно 

буде неефективним або з тих чи інших причин є недопустимим, зокрема, генера-

торні шини інших електростанцій. 

Допустимі діапазони потужності відновлюваних джерел енергії визнача-

ються аби заздалегідь відкинути абсолютно недопустимі значення потужності. 

Наприклад, недоцільно приєднувати до електричної мережі джерело такої потуж-

ності, що за величиною може в десятки разів перевищувати сумарну потужність 

навантаження цієї мережі. 
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Таким чином, після підготовки до роботи є певна сукупність шин, які розг-

лядатимуться як можливі кандидати на приєднання до них відновлюваних джерел 

енергії, та певні діапазони потужності, в середині яких відбуватиметься пошук 

оптимальної потужності відновлюваних джерел енергії. На основі сукупності шин 

та діапазонів потужності проводиться серія NMK статистичних випробувань 

Монте-Карло. Кожне окреме і випробування починається з формування випадко-

вої конфігурації електричної мережі, тобто: 

— кількість відновлюваних джерел енергії, що будуть приєднані до мережі, 

обирається випадково (N(i)) або задається дослідником (N(i) = N). До однієї шини 

електричної мережі приєднуватиметься лише одне відновлюване джерело енергії 

одночасно; 

— випадково обираються шини, до яких будуть приєднані відновлювані 

джерела енергії. Обираються шини з сукупності, яка була отримана при підготов-

ці до порівняння, а кількість шин дорівнює кількості N(i) відновлюваних джерел 

енергії. 

— випадково обирається потужність 
( )

.

i

ВДЕ jP  кожного відновлюваного джере-

ла енергії таким чином, аби задовольняти діапазону потужності для відповідної 

шини, які були отримані при підготовці до порівняння. Аби не розглядати майже 

однакові розв’язки задачі, тобто коли потужність відновлюваних джерел енергії 

на одних і тих самих шинах відрізняється дуже мало, діапазони потужності варто 

задавати деякою кількістю R дискретних значень. Отже, потужність 
( )

.

i

ВДЕ jP  віднов-

люваного джерела енергії може приймати певне значення в діапазоні від . .minВДЕ jP  

до . .maxВДЕ jP  (рис. 2.7), яка визначається за формулою (2.9); 
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Рис. 2.7. Дискретний діапазон потужності відновлюваних джерел енергії 
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– випадковим чином обирається тип відновлюваного джерела енергії (соня-

чна чи вітряна електростанція). 

Після формування випадкової конфігурації електричної мережі виконується 

розрахунок її усталеного режиму та відповідного значення W(i) цільової функції. 

Далі виконується збереження поточного результату та перехід до наступного i+1 

статистичного випробування Монте-Карло. 

Коли завершиться серія NMK статистичних випробувань, необхідно виконати 

сортування списку варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії у по-

рядку спадання значень цільової функції W(i) (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8. Сортування списку розв’язків задачі 

 

Отриманий відсортований список на своєму початку міститиме оптимальні 

розв’язки задачі, які надалі можуть бути розглянуті значно детальніше при проек-

туванні варіантів розвитку електричної мережі. 
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2.6 Результати розрахунково-модельних випробувань 

 

 

Перевірку розробленого методу було виконано на 14-шинній дослідній еле-

ктричній мережі. Одним із прийнятих допущень є те, що відновлювані джерела 

енергії можуть бути приєднані до будь-якого із вузлів електричної мережі, окрім 

вузла «1» оскільки він є балансувальним за потужністю. При розв’язанні задачі 

оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії враховувалося, що дже-

рела можуть бути приєднані до шин на напругою 10, 110 та 220 кВ.  

Відповідно до методу Монте-Карло виконувалася велика кількість випадко-

вих випробувань (в цьому випадку 10 000). Кожне окреме випробування характе-

ризується різною кількістю відновлюваних джерел енергії – від 1 до 6. Кожне 

джерело характеризується певною випадковою потужністю (наприклад, від 0 до 

50 МВт) та випадковим типом (СЕС або ВЕС). Для кожної конфігурації електрич-

ної мережі було розраховано усталений режим та значення цільової функції сфо-

рмованої в підрозділі 2.3. В таблиці 2.2 наведено 12 найкращих варіантів приєд-

нання відновлюваних джерел енергії до дослідної електричної мережі у порядку 

спадання значень цільової функції з розподілом за кількістю джерел. Тобто в таб-

лиці наведено по два найкращі варіанти для випадків приєднання одного джерела, 

двох і т.д.  

На підставі наведених в табл. 2.2 результатів можна стверджувати, що, не-

зважаючи на існування різних варіантів приєднання відновлюваних джерел енер-

гії до електричної мережі, можна визначити певні закономірності. Так, при збіль-

шенні кількості таких джерел в мережі прослідковується певна спадковість, зок-

рема, вузол 10 мережі є у всіх оптимальних варіантах розв’язання задачі, вузол 

13 – у кожному, починаючи із двох джерел, а вузол 9 – у кожному починаючи із 

трьох джерел. 

Тобто однозначно можна стверджувати, що якщо необхідно приєднати одне 

відновлюване джерело енергії до мережі, то найкращим вузлом є «десятий», якщо  
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Таблиця 2.2 

Оптимальні розв’язки задачі для випадку приєднання відновлюваних 

джерел енергії до 14-шинної електричної мережі  

№ 

вар. 

Характеристики розв’язку 

 

№ вузла ЕМ 
Кількість 

ВДЕ 

Сумарна по-

тужність ВДЕ, 

МВт 

Зменшення втрат 

електроенергії в 

ЕМ, % 

Значення 

ЦФ 6 9 10 11 12 13 14 

1 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
, 
М

В
т 

50 50 50 40 – 30 20 
6 

240 78,86 1,614 

2 – 50 50 40 30 40 20 230 78,75 1,612 

3 – 50 50 40 – 50 20 
5 

210 75,59 1,480 

4 – 50 50 30 – 50 30 210 75,51 1,477 

5 – 50 50 50 – 50 – 
4 

200 71,58 1,355 

6 – 50 40 50 – 50 – 190 71,20 1,350 

7 – – 50 50 – 50 – 
3 

150 62,35 1,202 

8 – 50 50 – – 50 – 150 62,07 1,198 

9 – – 50 – – 50 – 
2 

100 48,86 1,112 

10 – – 50 – – 40 – 90 45,92 1,103 

11 – – 40 – – – – 
1 

40 22,38 1,0645 

12 – – 30 – – – – 30 17,64 1,0644 

 

два джерела – то найкращими вузлами є «10» та «13», якщо три джерела – то вуз-

ли 10, 13 та 9 і т.д. 

При збільшені кількості відновлюваних джерел енергії кількість екстрему-

мів задачі стрімко зростає і єдиний розв’язок задачі отримати неможливо. Але 

якщо розглянути приєднання шести джерел, то видно, що перші п’ять найкращих 

місць приєднання це вузли 10, 13, 11, 9 та 14 як і у попередніх варіантах, а варіації 

з’являються лише стосовно останнього місця приєднання: це або вузол 12, або 

вузол 6. 
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Аналіз отриманих результатів також продемонстрував, що якщо розглядати 

цю задачу лише з точки зменшення втрат електроенергії в мережі, то можна об-

межитись двома джерелами у вузлах 10 та 13, як зазначено в табл. 2.2.  

Подальші дослідження цільової функції та обмежень, в тому числі у [61-63], 

показали деякі їх суттєві недоліки. Так, наприклад, при такій деталізації віднов-

люваних джерел енергії в роботі – один еквівалентний генератор – немає можли-

вості врахувати особливості схем видачі потужності таких електростанцій. З ін-

шого боку задача оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії є пе-

редпроектною та не передбачає розробки схем видачі потужності для кожного 

відновлюваного джерела енергії, оскільки розробка схеми видачі потужності та-

кож є складною техніко-економічною задачею, розв’язання якої для великої кіль-

кості варіантів приєднання джерел до мережі є недоцільним. Отже немає потреби 

розділяти втрати потужності в електричній мережі на втрати потужності самої 

мережі та втрати відновлюваного джерела енергії (підрозділ 2.2). Відповідно еко-

номічний компонент С2 цільової функції необхідно змінити. 

Як було зазначено вище, межі діапазонів потужності відновлюваних джерел 

енергії становили 10 та 50 МВт. З табл. 2.2 видно, що більшість варіантів приєд-

нання має джерела потужністю 50 МВт, тобто потужністю, яка відповідає верхній 

межі діапазону, що свідчить про можливість існування інших оптимальних 

розв’язків задачі, потужність джерел в яких перевищує 50 МВт. Тому постає не-

обхідність попереднього визначення діапазонів потужності, в яких дійсно доціль-

но проводити визначення оптимальної потужності відновлюваних джерел енергії. 

У деяких випадках серед оптимальних розв’язків задачі можуть з’являтися 

такі, що значно підвищують втрати потужності в мережі, тому необхідно ввести 

додаткове обмеження на втрати потужності в мережі. 

Ще одним важливим недоліком компонентів цільової функції є неврахуван-

ня норми дисконтування – норми доходу на інвестований капітал, яку інвестор 

зазвичай отримує від капіталовкладень аналогічного обсягу та при співставному 

рівні ризику.  
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Удосконалення цільової функції та обмежень, враховуючи все вищезазна-

чене, детально представлено в наступному підрозділі. 

 

 

2.7 Доопрацювання цільової функції та обмежень 

 

 

2.7.1 Обмеження потужності відновлюваних джерел енергії за умовами 

приєднання до електричної мережі 

 

 

У роботі [64] досліджено питання визначення діапазонів потужності, в яких 

дійсно доцільно проводити визначення оптимальної потужності відновлюваних 

джерел енергії.  

Як відомо [1, 65], відновлювані джерела енергії створюють певні проблеми, 

пов’язані зі стабільністю, надійністю та економічністю режимів роботи електрич-

них мереж, до яких вони приєднуються. Перш за все ці проблеми постають перед 

диспетчерськими службами в плані «ведення режиму» ОЕС України. Вплив флук-

туаційного характеру роботи відновлюваних джерел енергії на керованість та 

стійкість режимів роботи енергосистеми є важливим чинником. Так, одночасне 

коливання потужності багатьох таких джерел можуть ввести суттєву нестабіль-

ність у режими роботи енергосистем. Враховуючи, що сучасні вітряні турбіни, як 

правило, підключаються до мережі з використанням повного перетворювача, не-

має принципової різниці між сонячними та вітряними електростанціями.  

У світовій практиці для оцінювання «міцності» мережі з точки зору приєд-

нання відновлюваних джерел енергії використовують, як правило, відношення 

потужності короткого замикання на шинах електричної мережі SКЗ до потужності 

такого джерела PВДЕ, що приєднується до мережі (критерій K): 
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  КЗ КЗ

ВДЕ ВДЕ

S S
K

P S
 (при cos 1  ). (2.10) 

 

На базі цього критерію на практиці виконується наближене оцінювання мо-

жливості приєднання сонячних чи вітряних електростанцій певної потужності до 

обраного вузла електричної мережі. Наприклад, фірма Vestas у своїх досліджен-

нях використовує значення критерію K, що наведені в табл. 2.3.  

 

Таблиця 2.3 

Дослідження при приєднанні вітроелектричної станції в залежності від зна-

чення критерію K 

K Дослідження, які треба виконати для приєднання ВЕС 

≥5 Ніяких спеціальних досліджень виконувати не треба 

3÷5 Аналіз аварійних ситуацій. Можливо необхідне застосування компенсації 

2÷3 Детальний аналіз аварій та оцінювання стійкості системи. 

Компенсація флуктуаційного характеру ВЕС (ймовірніше за все) буде по-

трібна 

<2 Аналіз статичної та динамічної стійкості з настроюванням контролерів ВЕС 

 

Хоча табл. 2.3 розроблена для вітряних електричних станцій, але, врахову-

ючи викладене стосовно сучасних ВЕС та СЕС, можна певною мірою поширити 

ці результати і на сонячні електростанції. Системний оператор України в деяких 

проектах [64] використовує значення K >7-10 як критерій приєднання вітроелект-

ричних станцій до ОЕС України.  

Проте, як свідчить досвід проведених розрахункових досліджень режимів з 

урахуванням сонячних та вітряних електростанцій для регіонів їх значної концен-

трації (наприклад, енергорайони Одеської та Кіровоградської областей, Кримської 

енергосистеми), цього часто буває недостатньо. Можуть виникати ситуації, в яких 

критерій на базі «потужності КЗ» не досить коректно характеризує точки приєд-

нання відновлюваних джерел енергії до системи, не враховує окремі режимні пи-
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тання, а саме відхилення напруги на шинах при зміні потужності генерування чи 

навантаження. Для цього можна використати метод V-Q чутливості. 

Як зазначено у [66], модель усталеного режиму енергосистеми в лінеаризо-

ваній формі можна представити у вигляді:  

 

 
P PV

Q QV

J JP

J JQ V





 


 

    
    

    
, (2.11) 

 

де ∆P, ∆Q, ∆δ, ∆V – прирости активної P та реактивної потужностей Q, кута та 

амплітуди напруги на шинах; JPδ, JPV, JQδ, JQV – елементи матриці Якобі, що відо-

бражають взаємну кореляцію (чутливість) між перетоками потужностей та зміною 

напруги на шинах. 

Стабільність напруги в системі залежить від коливання активної та реактив-

ної потужності. При цьому, якщо в кожній робочій точці забезпечити постійну 

активну потужність (∆P = 0), то можна оцінити стабільність напруги шляхом роз-

гляду додаткових зв'язків між реактивною потужністю Q та напругою V. Таким 

чином, з врахуванням наведеного можна записати:  

 

 
RQ J V    (2.12) 

 

або 

 

 
1

RV J Q   , (2.13) 

 

де 

 

 1

R QV Q P PVJ J J J J 

      . (2.14) 
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Матриця JR є скороченим Якобіаном, а її i-м діагональним елементом є V-Q 

чутливість на шині i. Недіагональні елементи матриці JR визначають зміни напру-

ги на і-й шині у зв'язку зі зміною балансу реактивної потужності у різних вузлах 

електричної мережі.  

Позитивне значення V-Q чутливості свідчить про стабільну роботу певних 

шин мережі. Чим менша величина чутливості, тим стійкішою є система. При зме-

ншенні стабільності напруги величина чутливості збільшується і стає нескінчен-

ною (+∞) на межі стійкості енергосистеми. Чинним є і зворотне твердження: нега-

тивна V-Q чутливість свідчить про нестійку роботу системи. Від’ємне значення 

величини чутливості свідчить про виникнення нестійкого режиму роботи енерго-

системи.  

Слід зауважити, що V-Q чутливість є достатньо практичним критерієм, 

оскільки вона досить легко обчислюється в рамках розв’язання рівнянь усталено-

го режиму методом Ньютона. 

Перевагами цього методу є те, що він безпосередньо дає інформацію щодо 

стійкості енергосистеми за напругою та оцінку міри стабільності напруги із зага-

льносистемної точки зору. Метод дає змогу впорядкувати шини електричної ме-

режі за критерієм «слабкості» за напругою. 

Для прикладу на рис. 2.9 та 2.10 наведено два випадки приєднання віднов-

люваних джерел енергії до електричної мережі.  

Для підстанції «Сонячна» (рис. 2.9) на місці приєднання відновлюваного 

джерела енергії характерне низьке значення коефіцієнта чутливості напруги до 

коливання реактивної потужності, що обумовлює незначні коливання напруги, і 

невелика потужність короткого замикання, яка характерна для об’єктів зі слаб-

кими зв’язками з енергосистемою. А для підстанції «Випасне» (рис. 2.10), навпа-

ки, характерна більша потужність короткого замикання (відповідає сильнішій 

прив’язці до системи) і вища чутливість (характеризує значні коливання напруги 

на такій підстанції). Якщо оцінювати ці підстанції тільки за критерієм K («потуж-

ність КЗ»), то підстанція 110 кВ «Випасне» є доцільнішим місцем з точки зору  
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СШ-110 К.Бурун

СШ-220 К.Бурун

СШ-110 Сонячна

5,2 км АС-185

 

Рис. 2.9. Спрощена схема підстанції 110 кВ «Сонячне» 

 

приєднання відновлюваних джерел енергії. З точки зору коливання напруги (кри-

терій чутливості) такі джерела доцільніше приєднати до підстанції «Сонячна». Це 

пояснюється тим, що підстанція «Випасне» приєднується до потужної підстанції 

330 кВ через довшу лінію електропередавання (26 км), а підстанція «Сонячна» – 

навпаки, через коротшу лінію, але до підстанції з меншою потужністю короткого 

замикання. 

Таким чином, необхідно мати інший критерій, інформативніший, ніж кри-

терій K, який би враховував не тільки «міцність» зв’язку підстанції з енергосис-

темою, а й ступінь коливання напруги на цій підстанції. Тому запропоновано по-

єднати досить поширений критерій на базі потужності короткого замикання та 

метод V-Q чутливості, пов'язаний зі стійкістю за напругою [67]. 
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СШ-2-110 ВипаснеСШ-1-110 Випасне

СШ-110 Островська

СШ-330 Островська

26,2 км АС-185

26,2 км АС-185

 
Рис. 2.10. Спрощена схема підстанції 110 кВ «Випасне» 

 

На основі проведеного дослідження запропоновано декілька модифікацій 

технічного критерію оцінювання місць приєднання відновлюваних джерел енергії 

до вузлів електричної мережі. В дисертаційній роботі наведено порівняння тільки 

двох модифікацій.  

Для розробки критерію оцінювання місць приєднання та потужності відно-

влюваних джерел енергії до мережі, відключення яких не буде призводити до не-

допустимого відхилення напруги, було проведено відповідні розрахункові дослі-

дження, під час яких до обраних шин моделі електричної мережі приєднувалися 

такі джерела. Їхня потужність підбиралась таким чином, щоб відхилення напруги 

не перевищувало задану величину (наприклад, 5 або 10%). На основі таких розра-

хунків було визначено потужності відновлюваних джерел енергії, вимкнення або 

ввімкнення яких призводить до відхилення напруги на задану величину для регіо-
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нів зі значним рівнем впровадження таких джерел. Також для цих шин було роз-

раховано потужність короткого замикання та значення V-Q чутливості. Проведе-

ний аналіз дав змогу запропоновати як новий критерій використовувати значення 

потужності короткого замикання з урахуванням значення чутливості до напруги. 

В процесі виконання досліджень було розглянуто та перевірено різні вирази тако-

го критерію. Дві модифікації, формули для обчислення (2.15 та 2.16), проілюстро-

вано на рис. 2.11 та в табл. 2.4. 

Критерій K2: 

 

 
 

2

КЗ.
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.
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b

b
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b dQ
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S
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S
, (2.15) 

 

де SКЗ.b – потужність короткого замикання на відповідній b-ій шині електричної 

мережі; dVb / dQb – чутливість, розрахована на цій же b-ій шині; SВДЕ.b – повна по-

тужність відновлюваного джерела енергії, яке приєднується до шини b. 

 

Критерій *

2K : 
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 . (2.16) 

 

Якщо проаналізувати результати на рис. 2.11 та табл. 2.4, то можна ще раз 

побачити, що потужності відновлюваних джерел енергії не повною мірою коре-

люються з підходом на базі критерія потужності короткого замикання. Напри 

клад, при однаковому відхиленні напруги для підстанції 110 кВ «Скло» відно-

шення SКЗ / PВДЕ становить 3,8, а для підстанції 110 кВ «Ковильне» – 7,4 (за крите-

рієм (2.10)). Це ще раз підтверджує той факт, що необхідно враховувати реакцію 

напруги на коливання потужності відновлюваних джерел енергії. Наочніше 
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Рис. 2.11. Значення різних критеріїв для різних підстанцій 

 
 

Таблиця 2.4 

Порівняння критеріїв K2 та *

2
K  для деяких підстанцій 110 кВ 

Підстанція 110 кВ 
dU,  

в.о. 

V-Q чутливість 

в.о./МВАр 

PВДЕ,  

МВт 

SВДЕ, 

МВА 

SКЗ,  

МВА 

*

2K  K2 

Скло 

0,10 

0,107 125 139 525 3,4 3,0 

Сонячна 0,093 135 150 554 3,4 3,0 

Леніне 0,131 112 124 550 3,8 3,3 

Випасне 0,145 112 124 710 4,9 4,2 

Геліос 0,058 300 333 1397 3,9 3,7 

Таврія 0,097 170 189 917 4,4 4,0 

Ковильне 0,367 35 39 289 4,7 3,0 

Глібівка 0,237 53 59 423 5,5 4,2 

ПС-19 0,053 370 411 1523 3,5 3,3 

Схід 0,077 200 222 858 3,6 3,3 
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порівняння відношення потужності джерел до реальної та «приведеної» потужно-

стей короткого замикання, показано на рис. 2.11, з якого видно, що «приведені» 

значення потужності короткого замикання згладжують викиди відношення SКЗ / 

SВДЕ, тим самим даючи змогу визначити рекомендовані значення коефіцієнта 

(2.10) у вужчому діапазоні. 

На основі цих досліджень було прийнято остаточне рішення застосовувати 

(2.15) модифікацію (формулу розрахунку) критерію K, який і далі називатиметься 

«критерій K2». 

З метою визначення значення критерію K2 було проведено моделювання 

усталених режимів для електричних мереж зі значною концентрацією відновлю-

ваних джерел енергії (Кримська енергосистема, мережі півдня Одеської області та 

Кіровоградської). У процесі розрахунків до вузлів вказаних електричних мереж 

приєднувалися джерела, потужність яких вибиралась за критерієм обмеження від-

хилення рівня напруги. При моделюванні враховувалися два режими:  

1. Відхилення напруги (ΔU) через приєднання відновлюваних джерел енер-

гії, не повинно перевищувати 10% від номінальної, при цьому ці джерела могли 

виконувати регулювання напруги на своїх шинах з урахуванням cosφ = 0,90. 

2. Відхилення напруги через приєднання відновлюваних джерел енергії має 

не перевищувати 5% від номінальної, при цьому ці джерела могли виконувати ре-

гулювання напруги на своїх шинах з урахуванням cosφ = 0,95.  

У результаті проведеного моделювання було визначено потужності віднов-

люваних джерел енергії, які спричиняють відхилення напруги на окремих шинах 

на 10 та 5% відповідно. На основі отриманих розрахованих даних було запропо-

новано та розраховано відношення приведеної потужності короткого замикання 

до гіпотетичної потужності відновлюваних джерел енергії (критерій K2), яка приз-

водить до відхилення напруги на 5 та 10% на шинах мережі, до яких виконувалось 

приєднання. Результати порівняння критеріїв K2 та K для випадків 5 і 10% відхи-

лення напруги для різних енергорайонів зі значною концентрацією відновлюва-

них джерел енергії (мережі Одесаобленерго, Кіровоградобленерго та енергосис-

теми Криму) представлено на рис. 2.12-2.17, відповідно. 
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Рис. 2.12. Значення критеріїв K та K2 для деяких підстанцій Одесаобленерго для 

випадку відхилення напруги 10% та коефіцієнта потужності ВДЕ cosφ = 0,90  
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Рис. 2.13. Значення критеріїв K та K2 для деяких підстанцій Одесаобленерго для 

випадку відхилення напруги 5% та коефіцієнта потужності ВДЕ cosφ = 0,95  
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Рис. 2.14. Значення критеріїв K та K2 для деяких підстанцій Кіровоградобленерго 

для випадку відхилення напруги 10% та коефіцієнта потужності ВДЕ cosφ = 0,90  
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Рис. 2.15. Значення критеріїв K та K2 для деяких підстанцій Кіровоградобленерго 

для випадку відхилення напруги 5% та коефіцієнта потужності ВДЕ cosφ = 0,95  
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Рис. 2.16. Значення критеріїв K та K2 для деяких підстанцій Кримської ЕС для ви-

падку відхилення напруги 10% та коефіцієнта потужності ВДЕ cosφ = 0,90  
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Рис. 2.17. Значення критеріїв K та K2 для деяких підстанцій Кримської ЕС для ви-

падку відхилення напруги 5% та коефіцієнта потужності ВДЕ cosφ = 0,95  
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Результати отриманих розрахункових даних було узагальнено та зведено до 

табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Узагальнені значення критерію «К2» для деяких електричних мереж  

Варіант виконання 

розрахунків 
Одесаобленерго Кіровоградобленерго 

Кримська 

енергосистема 

cosφ = 0,90 

ΔU = 10% 

Розкид 

значень 
4÷8 3÷5 4÷6 

Середнє 

значення 
6 4 5 

cosφ = 0,95 

ΔU = 5% 

Розкид 

значень 
6÷15 5÷9 7÷11 

Середнє 

значення 
11 7 9 

 

На основі аналізу рис. 2.12-2.17 та табл. 2.5, по-перше, можна зробити ви-

сновок, що різниця у діапазонах зміни критеріїв K2 та K для випадків 5 і 10% від-

хилення напруги в результаті приєднання відновлюваних джерел енергії обумов-

лена різними характеристиками мереж різних енергорайонів. Так, для випадку 5% 

відхилення напруги відношення K2 змінюється в діапазоні 7…11, а для 10% від-

хилення напруги – в діапазоні 4…6. З урахуванням визначених діапазонів зміни 

напруги, розраховуються максимальні значення потужностей таких джерел, що 

можуть бути приєднані до підстанцій ОЕС України.  

Таким чином, для визначення максимально допустимої потужності віднов-

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

сування додаткових засобів компенсації реактивної потужності необхідно вико-

ристати критерій K2. Таке обмеження потужності цих джерел дасть змогу заздале-

гідь відкинути ті варіанти приєднання відновлюваних джерел енергії, які вимага-

тимуть встановлення додаткових засобів компенсації реактивної потужності, що у 
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свою чергу знижуватиме економічну «привабливість» таких варіантів для інвес-

тора.  

 

 

2.7.2 Остаточний вигляд цільової функції та обмежень 

 

 

З врахуванням вищезазначеного та напрацювань у [61-63], дещо змінено ці-

льову функцію, її компоненти, а також деякі визначення.  

Так, вигляд цільової функції (2.1) залишився, проте змінено визначення її 

компонентів, які тепер не розділяються на технічний та економічний. С1 – компо-

нент цільової функції, який дає змогу врахувати особливості мереж. С2 – компо-

нент ЦФ, який дає змогу врахувати особливості відновлюваних джерел енергії.  

Компонент С1 описує зменшення втрат електроенергії та економію коштів 

при експлуатації мережі внаслідок застосування певного варіанта приєднання від-

новлюваних джерел енергії: 
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де 0

P  – втрати потужності у електричній мережі, до приєднання відновлюваних 

джерел енергії, кВт; 
 


i
P  – втрати потужності при i-му варіанті приєднання від-

новлюваних джерел енергії до електричної мережі, кВт; τmax – час максимальних 

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

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

Компонент С2 описує економічну ефективність застосування відновлюваних 

джерел енергії, тобто визначає доцільність вкладення коштів інвестором у такі 

джерела: 
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де N – кількість ВДЕ; PВДЕ.j – встановлена потужність j-го ВДЕ, кВт; kвик.j – коефі-

цієнт використання встановленої потужності j-го ВДЕ; TВДЕ.j – тариф на електрое-

нергію вироблену j-м ВДЕ, грн / (кВт · год); cоб.j – питома вартість обслуговування 

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

коефіцієнт підключення, який характеризує вартість підключення до ЕМ j-го 

ВДЕ. Вказаний коефіцієнт залежить, як правило, від встановленої потужності 

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

Штрафна функція D, яка тепер враховує також порушення обмежень за 

втратами потужності, виглядає так: 

 

 
       

  
i i i i

U I PD d d d , (2.19) 

 

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

порушення заданих робочих діапазонів за напругою у вузлах мережі (2.7), за об-

тяженням елементів електричної мережі (ліній та трансформаторів) струмом (2.8) 

й обмеження на значні зростання сумарних втрат потужності в мережі (2.20). 

Компонент штрафної функції для врахування обмеження за зростанням су-

марних втрат потужності в мережі: 

 

 
   d  
i

P f P . (2.20) 
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Значення компонентів штрафної функції, з врахуванням проведених дослі-

джень [61-63], наведено у табл. 2.6. 

 

Таблиця 2.6 

Уточнені 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 

 

Як відомо [68], з метою порівняння між собою різних величин проводиться 

їх стандартизування, яке для компонентів цільової функції виконується так: 

 

 

( )
( )

i
i k k

k

k

C C
Z

S


 , (2.21) 

 

де k – номер компонента ЦФ; ( )i

kC  – значення k-го компоненту ЦФ i-го розв’язку 

задачі; kC  – середнє значення k-го компоненту; Sk – стандартне (середньоквадра-

тичне) відхилення k-ї складової ЦФ. Після стандартизування цільова функція ма-

тиме вигляд: 

 

  ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2

i i i iW Z Z D      , (2.22) 

 

де Z1 – стандартизована складова ЦФ, яка дає змогу враховати особливості мере-

жі; Z2 – стандартизована складова цільової функції, яка дає змогу врахувати особ-

ливості відновлюваних джерел енергії. 
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Вагові коефіцієнти компонентів цільової функції, як правило, визначаються 

експертним методом. Проведено дослідження впливу співвідношення між α1 та α2 

з кроком 0,01 на розв’язання задачі визначення оптимальних місць приєднання 

відновлюваних джерел 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 елек-

тростанцію на базі відновлюваних джерел енергії: α1 = 0, α2 = 1. 

Підхід 3 — компромісний варіант, коли враховано інтереси як мережі, так і 

інвесторів. Оскільки значення Z1 та Z2 мають різний характер, то для збалансова-

ного їх врахування запропоновано значення вагових коефіцієнтів: α1 = 0,31, 

α2 = 0,69. 

Як і раніше, цільова функція сформована таким чином, що чим більшим є її 

значення, тим кращим є відповідний варіант приєднання відновлюваних джерел 

енергії певних потужності та типу до електричної мережі. 

 

 

2.7.3 Результати розрахунково-модельних випробувань 

 

 

Розрахунки виконувалися за алгоритмом, що наведений у підрозділі 2.5, на 

дослідних 9-, 14-, 39- та 57-шинній електричних мережах IEEE. Як приклад, ре-

зультати розрахунків наведені лише для випадку приєднання двох відновлюваних 

джерел енергії до вказаних мереж ІЕЕЕ. Як і раніше, одним із прийнятих допу-

щень є те, що відновлювані джерел енергії можуть бути приєднані до будь-якого 

із вузлів електричної мережі, окрім балансувального. Потужність кожного джере-

ла обмежується за критерієм K2. Для кожної конфігурації електричної мережі бу-

ло розраховано усталений режим та значення цільової функції (2.22).  
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По два найкращих варіанти розв’язання задачі з різних точок зору (мережі, 

інвестора та компромісної) наведено в табл. 2.7-2.10 для 9-, 14-, 39- та 57-шинної 

електричних мереж відповідно. При розв’язанні задачі з точки зору інвестора об-

меження втрат потужності в мережі не враховувалося (α1 = 0, d∆P = 1). 

 

Таблиця 2.7 

Оптимальні розв’язки задачі для випадку приєднання двох відновлю-

ваних джерел енергії до 9-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) 

88 
Bus  5      52   ВЕС 

Bus  6      36   ВЕС 
– 11,0 > 35 1,156 

82 
Bus  4      30   ВЕС 

Bus  5      52   ВЕС 
– 6,63 > 35 1,081 

інвестора 

(підхід-2) 

280 
Bus  4    150   ВЕС 

Bus  5    130   ВЕС 
+ 10,8 12,6 1,374 

270 
Bus  4    150   ВЕС 

Bus  6    120   ВЕС 
+ 17,1 12,8 1,370 

компроміс 

(підхід-3) 

174 
Bus  4    150   ВЕС 

Bus  6      24   ВЕС 
– 4,25 13,8 1,247 

176 
Bus  4    150   ВЕС 

Bus  5      26   ВЕС 
– 4,18 13,9 1,245 

 

З табл. 2.7 видно, що оптимальним варіантом для мережі IEEE 9-bus test sys-

tem є приєднання відновлюваних джерел енергії сумарною потужністю 88 МВт до 

певних шин, що дасть змогу зменшити втрати потужності в мережі на 11%, проте 

для інвестора такий варіант є надзвичайно неефективним. Оптимальним для  
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Таблиця 2.8 

Оптимальні розв’язки задачі для випадку приєднання двох відновлю-

ваних 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 

окупності, 

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 

 

інвестора є приєднання відновлюваних джерел енергії сумарною потужністю 

280 МВт в цю мережу, однак при цьому втрати потужності зростають на 10,8%. 

Розв’язком задачі, в якому враховані інтереси обох сторін, є приєднання до мере-

жі відновлюваних джерел енергії сумарною потужністю 174 МВт, що з одного 

боку знизить втрати потужності в мережі на 4,25%, а з іншого – термін окупності 

такого варіанта не значно відрізняється від найприбутковішого. 

Мережа IEEE 14-bus test system дещо відрізняється від інших (табл. 2.8). 

При врахуванні лише інтересів інвестора необхідно приєднати до певних шин 14-

шинної електричної мережі два відновлюваних джерела енергії сумарною  
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Таблиця 2.9 

Оптимальні розв’язки задачі для випадку приєднання двох відновлю-

ваних 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 

 

потужністю 374 МВт, при цьому втрати потужності знижуються на 22,1%. Опти-

мальним варіантом для мережі є приєднання відновлюваних джерел енергії сума-

рною 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 опти-

мальним для інвестора. При врахуванні інтересів обох сторін оптимальний 

розв’язок задачі передбачає приєднання джерел потужністю 248 МВт, що дасть 

змогу знизити втрати потужності у мережі на 67,6%, а термін окупності такого 

варіанта є на 26% довшим у порівнянні з терміном окупності оптимального варіа-

нта для інвестора. Отримані результати свідчать, що 14-шинна мережа і для  
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Таблиця 2.10 

Оптимальні розв’язки задачі для випадку приєднання двох відновлюваних 

джерел енергії до 57-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) 

291 
Bus 12   186   ВЕС 

Bus 38   105   ВЕС 
– 52,1 10,4 1,065 

267 
Bus 12   186   ВЕС 

Bus 22     81   ВЕС 
– 49,2 10,9 1,018 

інвестора 

(підхід-2) 

1240 
Bus 12   620   CЕС 

Bus 15   620   CЕС 
+ 89,3 3,2 1,557 

1240 
Bus 12   620   CЕС 

Bus 3     620   CЕС 
+ 145 3,2 1,557 

компроміс 

(підхід-3) 

436 
Bus 13   434   CЕС 

Bus 31       2   ВЕС 
– 27,9 3,7 1,184 

436 
Bus 13   434   CЕС 

Bus 33       2   ВЕС 
– 27,8 3,7 1,183 

 

системного оператора, і для інвестора дуже добре підходить для приєднання від-

новлюваних джерел енергії.  

Електрична 39-шинна мережа, на відміну від інших мереж, має нетипові 

розв’язки задачі оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії (табл. 2.9). 

Так, зазвичай найбільшою потужністю характеризуються оптимальні варіанти для 

інвестора, найменшою – оптимальні варіанти для системного оператора і «серед-

ньою» – оптимальні варіанти компромісного рішення. Отримані результати свід-

чать, такий розподіл зберігається не завжди. Також з табл. 2.9 видно, що оптимальні 

для інвестора розв’язки задачі збільшать втрати в мережі. Тоді як компромісні рішен-
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ня і зменшують втрати в мережі, і мають трохи більший термін окупності в порівнянні 

з оптимальними для інвестора. 

У 57-шинній електричній мережі (табл. 2.10), як і у 9-шинній, компромісне 

рішення має близький, але дещо більший термін окупності в порівнянні з оптима-

льним розв’язком для інвестора, однак забезпечує значне зниження втрат потуж-

ності. Тоді як оптимальний варіант з точки зору мережі має втричі довший термін 

окупності.  

Таким чином, наведені результати розрахунково-модельних випробувань 

доводять, що представлена цільова функція є досить універсальною та дає змогу 

порівняти різні варіанти приєднання відновлюваних джерел енергії до електрич-

ної мережі, з врахуванням як різних техніко-економічні характеристик так і різних 

цілей розв’язання задачі. 

 

 

2.8 Висновки до розділу 

 

 

1. Задача оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії є багато-

критеріальною оптимізаційною задачею, розв’язання якої в сучасних умовах 

ускладнюється оскільки існує необхідність врахування економічних інтересів по-

стачальників та споживачів електричної енергії, а також можливих проблем на 

рівні системного оператора, які можуть виникнути через приєднання значних по-

тужностей відновлюваних джерел енергії. 

2. Відповідно до постановки задачі сформовано багатокритеріальну цільову 

функцію, яка враховує особливості електричних мереж та приєднуваних віднов-

люваних джерел енергії. Так як компоненти цільової функції мають різний харак-

тер, то для їх збалансованого врахування було проведено стандартизування та за-

пропоновано значення вагових коефіцієнтів для розв’язання задачі з точки зору 

мережі, інвестора та визначення компромісного рішення. 
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3. Для дослідження цільової функції розроблено моделі електричних мереж 

на основі відомих дослідних електричних мереж ІЕЕЕ.  

4. Окрім врахування режимних обмежень, важливим питанням також є об-

меження простору пошуку оптимальних розв’язків задачі. Значно обсяг області 

пошуку вдалося зменшити завдяки критерію визначення максимально допустимої 

потужності відновлюваного джерела енергії, яке можна приєднати до певної ши-

ни мережі без застосування додаткових засобів компенсації реактивної потужнос-

ті. Використання цього критерію дає змогу точніше в порівнянні з відомими поді-

бними критеріями визначати граничну потужність джерела, приєднання якого до 

шини електричної мережі не призведе до неприпустимих відхилень напруги у мі-

сці підключення. 

5. Результати розрахунково-модельних випробувань, довели, що запропоно-

вана цільова функція є досить універсальною та дає змогу порівняти різні варіан-

ти приєднання відновлюваних джерел енергії до електричної мережі, з врахуван-

ням як різних техніко-економічні характеристик так і різних цілей розв’язання 

задачі. 
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РОЗДІЛ 3  

ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ КОНФІГУРАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА 

РЕЖИМІВ РОБОТИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА РОЗВ’ЯЗКИ 

ЗАДАЧІ 

 

 

3.1 Врахування ремонтно-аварійних схем роботи електричних мереж 

 

 

Важливою складовою підходу до розв’язання задачі оптимального приєд-

нання відновлюваних джерел енергії є алгоритм врахування ремонтно-аварійних 

схем роботи мережі. Для отримання оптимального рішення із впровадження від-

новлюваних джерел енергії в електричну мережу не лише за нормальної схеми, а 

й за умови зміни конфігурації мережі у зв’язку з ремонтами та аваріями необхідно 

враховувати ремонтно-аварійні схеми роботи електричних мереж. Зміна конфігу-

рації мережі призводить до зміни перетоків потужності в мережі, а неоптимально 

приєднані відновлювані джерела енергії до електричної мережі можуть не тільки 

не полегшити її роботу в післяаварійному режимі, а й навпаки, погіршити режим-

ні параметри. Таким чином, зміна конфігурації мережі безпосередньо впливає на 

ефективність приєднання відновлюваних джерел енергії до електричної мережі. 

 

 

3.1.1 Алгоритм врахування впливу зміни конфігурації 

електричної мережі на ефективність варіантів впровадженн я 

відновлюваних джерел енергії  складається з чотирьох кроків (рис. 3.1).  

На першому кроці визначаються ремонтно-аварійні схеми електричної ме-

режі, які можуть бути утворені внаслідок відключення одного з елементів мережі. 

Потім формується база ймовірностей та тривалостей ремонтного чи аварійного 

вимкнення відповідних елементів мережі. Також відповідним чином необхідно  
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Формування бази ймовірностей 

ремонтного чи аварійного вимкнення 

елементів мережі та відповідних 

ремонтно-аварійних схем ЕМ

Статистичний розрахунок впливу 

зміни конфігурації ЕМ на NРАС 

найкращих попередніх розв’язків 

задачі оптимального приєднання ВДЕ

Уточнення значень цільової функції 

NРАС найкращих попередніх розв’язків 

задачі оптимального приєднання ВДЕ

Формування списку найкращих 

варіантів приєднання відновлюваних 

джерел енергії до ЕМ
 

Рис. 3.1. Алгоритм уточнення значень цільової функції з врахуванням зміни кон-

фігурації електричної мережі 

 

змінити модель електричної мережі – для кожного елемента електричної мережі 

необхідно додати ймовірність та тривалість його відключення. 

На другому кроці виконується серія статистичних випробувань Монте-

Карло. У кожному окремому випробуванні випадкові ремонтно-аварійні схеми 

роботи мережі поєднуються з випадковими варіантами розв’язання задачі з числа 

оптимальних варіантів, які були отримані в базовому розрахунку (за алгоритмом 

порівняння варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії до електричної 

мережі (підрозділ 2.5)).  

На третьому кроці уточнюється значення цільової функції (2.22) для NРАС 

варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії до електричної мережі, які 

використано у цьому розрахунку. Відповідних змін зазнає штрафна функція: 
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де Tf – середньорічна тривалість відключення f-го елемента електричної мережі, 

год; D(i) – значення штрафної функції за (2.19) для параметрів усталеного режиму 

нормальної схеми електричної мережі при застосування і-го варіанта приєднання 

відновлюваних джерел енергії; ( )i

fD  – значення штрафної функції для параметрів 

усталеного режиму електричної мережі при застосування і-го варіанта приєднан-

ня відновлюваних джерел енергії 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 . (3.2) 

 

На четвертому кроці сортується список попередніх найкращих варіантів 

приєднання відновлюваних джерел енергії у порядку спадання уточнених значень 

цільової функції ( )i

РАСW . Отриманий відсортований список на своєму початку міс-

титиме оптимальні розв’язки задачі вже з врахуванням можливих змін у конфігу-

рації електричної мережі. 

 

 

3.1.2 Результати розрахунково-модельних випробувань 

 

 

У табл. 3.1 для прикладу наведено оптимальні компромісні варіанти приєд-

нання двох відновлюваних джерел енергії до 14-шинної електричної мережі з вра-

хуванням впливу зміни конфігурації електричної мережі. 
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Таблиця 3.1 

Оптимальні розв’язки задачі для випадку приєднання двох ВДЕ до 14-

шинної ЕМ з врахуванням впливу змін конфігурації ЕМ  

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 

WРАС 

компроміс 

(підхід-3) 

240 
Ш  4      189   ВЕС 

Ш 13       51   ВЕС 
– 68,5 12,6 1,354 

241 
Ш  4      216   ВЕС 

Ш 11       25   ВЕС 
– 66,7 11,6 1,347 

 

Як видно з табл. 2.7 та 3.1 оптимальні розв’язки задачі змінилися. Так, по-

передній оптимальний розв’язок (табл. 2.7) при відключенні в електричній мережі 

елемента 4-9 погіршував параметри її режиму роботи, а саме призводив до вихо-

дів рівнів напруги у деяких вузлах мережі за допустимі межі. Тоді як оптималь-

ний розв’язок задачі з врахуванням впливу зміни конфігурації мережі (табл. 3.1) 

лише покращує параметри її роботи у конфігураціях, які відмінні від нормальної. 

Таким чином, результати розрахунків доводять як важливість визначення 

впливу мінливості конфігурації електричної мережі на оптимальність розв’язків 

задачі так і працеспроможність запропонованого алгоритму. 

 

 

3.2 Врахування стохастичного характеру роботи відновлюваних джерел 

енергії 

 

 

Досі в роботі при порівнянні варіантів оптимального приєднання відновлю-

ваних джерел енергії при розрахунку усталених режимів електричних мереж ви-

користовувалася встановлена потужність джерел, а кліматичні особливості регіо-
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ну встановлення враховувалися коефіцієнтом використання встановленої потуж-

ності. Таке допущення деякою мірою може бути справедливим, лише якщо всі 

такі джерела в мережі мають однакові виробничі характеристики, а кліматичні 

особливості місцевості однакові в усій мережі. Однак, генерована потужність, а 

відповідно, й ефективність відновлюваних джерел енергії можуть змінюватися 

залежно від часу доби, пори року тощо. Тому при розв’язанні задачі оптимально-

го їх приєднання до електричної мережі необхідно враховувати вплив кліматич-

них особливостей регіону встановлення цих джерел на ефективність їх роботи.  

 

 

3.2.1 Особливості стохастичного моделювання вітроелектричних станцій 

 

 

Потужність, що генерують вітроелектричні станції, як правило, має стохас-

тичний характер (рис. 3.2). І для того, щоб проаналізувати режими роботи такої 

станції та оцінити виробництво нею електричної енергії необхідно ґрунтуватися 

на інформації щодо параметрів вітру характерних для певної місцевості.  
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Рис. 3.2. Характеристика генерованої потужності Новоазовської ВЕС за 8 днів 
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Важливою характеристикою вітру є його середня швидкість за певний пері-

од часу, проте вона не дає змогу повністю оцінити можливості та продуктивність 

вітроелектричної установки. Інформативнішою характеристикою вітру є щіль-

ність розподілу його швидкості, яка побудована на базі вимірів зроблених протя-

гом певного періоду. Статистичний підхід дає змогу оцінити, як часто вітер із різ-

ними відхиленнями від середньої швидкості буде з’являтися в певному місці. Але 

отримання вимірів швидкості вітру для більшості місцевостей протягом значного 

періоду часу викликає певні труднощі, тому на практиці часто використовують 

функцію розподілу швидкості вітру. 

Найчастіше для опису розподілу швидкості вітру використовується розпо-

діл Вейбула [69]. За допомогою такої статистичної інформації можна вибрати віт-

роелектричну установку з оптимальною мінімальною/максимальною робочою 

швидкістю, оцінити середню згенеровану потужність тощо. Щільність розподілу 

Вейбула має наступний вигляд: 

 

  
1

k
k v

Ak v
p v e

A A

 
  
 

  
   

 
, (3.3) 

 

де p(v) – ймовірність виникнення швидкості вітру v; A – масштабний коефіцієнт, 

що є пропорційним середній швидкості вітру; k – коефіцієнт форми функції роз-

поділу Вейбула. 

Щільність розподілу Вейбула (3.3) дає змогу досить точно описати статис-

тичні дані вимірів швидкості вітру та характеризується всього двома параметра-

ми: А та k (рис. 3.3). 

Збільшення параметру А показує, що швидкість вітру стає вищою, в той час 

як значення k характеризує постійність вітру [69]. 

Для використання розподілу Вейбула перш за все необхідно визначити його 

параметри. В світі існує кілька методів для визначення параметрів функції розпо-

ділу Вейбула, наприклад, графічний метод, метод максимальної правдоподібності, 
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Рис. 3.3. Розподіл швидкостей вітру [74] 

 

модифікований метод максимальної правдоподібності, метод моментів та метод 

найменших квадратів. В дослідженнях [69, 70] порівнюються деякі з цих методів. 

Досить точним та простим у реалізації є метод максимальної правдоподібності. В 

цьому методі параметри функції розподілу Вейбула знаходяться за формулами 

(3.4) та (3.5). 
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де n – число ненульових значень швидкості вітру; 
k
iv  – і-та швидкість вітру у сте-

пені k; k – коефіцієнт форми функції Вейбула. 
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Крім розподілу Вейбула, також можуть використовуватися і інші розподіли, 

такі як розподіл Гауса, експоненціальний розподіл, гамма-розподіл і логістичний 

розподіл, які можуть бути використані для моделювання змін швидкостей вітру 

для вітро-площадки [71]. 

Варто зазначити, що визначати середню потужність вітроелектричної уста-

новки спираючись на середньою швидкістю вітру на ділянці, де вона встановлена, 

не зовсім коректно, так як вітер описується розподілом Вейбула, який є несимет-

ричним. Тому, середню потужність Pc при середній швидкості вітру Vc можна 

знайти як суму добутків потужності вітроелектричної установки за певної швид-

кості вітру W(v) та ймовірності появи цієї швидкості вітру p(v) на всьому діапазоні 

швидкостей вітру (математичне очікування): 

 

       

0

c cP V p v W v dv



  , (3.6) 

 

де p(v) –щільності розподілу ймовірностей швидкості вітру; W(v) характеристика 

потужності вітроелектричної установки. 

Однією із особливостей визначення середньої потужності вітроелектричної 

установки є те, що вираз (3.6) не враховує динаміку турбіни у відповідь на різкі 

зміни швидкості вітру. Для дуже великих турбін цей фактор є незначним, проте 

для малих турбін з різними механічними пристроями для регулювання швидкості, 

уникнення врахування динаміки ротора може призвести до похибок при обчис-

ленні середньої потужності при великих швидкостях вітру. Наприклад, на рис. 3.4 

зображено порівняння потужностей вітроелектричної установки при різкозмінній 

швидкості вітру з кривою потужності при усталеній швидкості вітру на прикладі 

турбіни Vestas V90 встановленою потужністю 2 МВт [72]. 

Вплив різкозмінної швидкості вітру на середню потужність типовий для бі-

льшості турбін, так при середніх швидкостях вітру до 8 м/с середня потужність 

вітроелектричної установки вища, ніж при усталеній швидкості вітру. При 
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Рис. 3.4. Порівняння потужності вітротурбіни при усталеній та при різкозмінній 

швидкості вітру 

 

середніх швидкостях вітру понад 8 м/с ситуація змінюється на протилежну тому, 

що пориви вітру досягають плоскої частини кривої потужності і можуть навіть 

досягати верхніх швидкостей відключення вітроелектричної установки. 

Але для задач планування режимів та складання перспективних балансів 

потужностей важливо знати не тільки середню потужність вітроелектричної уста-

новки за, наприклад, рік, а й можливі діапазони її зміни у конкретний випадковий 

день. 

Володіючи інформацією щодо щільності розподілу вітру можна використа-

ти метод Монте-Карло для дослідження можливих діапазонів зміни потужності 

вітроелектричної станції, під якою мається на увазі сукупність певної кількості 

вітроелектричних установок та відповідної системи збору та видачі потужності в 

мережі вищого рівня напруги. 
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В роботі [73] було проведено дослідження щодо визначення параметрів фу-

нкції розподілу Вейбула за допомогою методу максимальної правдоподібності. 

Значення параметра k визначається за допомогою виконання ітераційного процесу 

[69, 70]. Початкове значення параметра k(0) підбирається за умови k > 0. Тому за 

початкове значення параметра k варто прийняти k(0) = 2. В табл. 3.2 наведено по-

вторюваність швидкостей вітру для розподілу зображеного на рис. 3.3. 

 

Таблиця 3.2 

Повторюваність швидкостей вітру на території ВЕС [74]  

Швидкість вітру, 

м/с 

Повторюваність, 

разів 

0,5 2487 

1,5 2947 

2,5 5945 

3,5 7212 

4,5 7358 

5,5 6986 

6,5 5911 

7,5 4356 

8,5 3253 

9,5 2169 

10,5 1380 

11,5 830 

12,5 463 

13,5 260 

14,5 85 

15,5 55 

16,5 42 

17,5 33 
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Розрахунок завершився на 10-тій ітерації. Остаточне значення параметра 

k = 1,922. Параметр А згідно з виразом (3.5) отримав значення A = 5,942. 

На підставі аналізу результатів визначено, що ітераційний процес сходиться 

швидко; вибір початкового значення k(0) мало впливає на швидкість збіжності іте-

раційного процесу. Значення параметра k, що описує розподіл швидкостей вітру, 

може знаходитися в діапазоні 1÷3, але найчастіше для електроенергетичних задач 

приймає значення в околі числа 2. Отриманий розподіл зображено на рис. 3.5. 

 

 

Рис. 3.5. Дослідження розподілу швидкостей вітру за даними [74] 

 

Аналогічне дослідження було виконано для замірів швидкостей вітру наве-

дених в [69] і отримано розподіл зображений на рисунку 3.6. 

Як видно із рис. 3.6 функція розподілу Вейбула досить добре відображає 

виміряні величини. Слід зауважити, що розподіл Вейбула має широке визнання та 

використовується у вітроіндустрії як пріоритетний для опису змін швидкості віт-

ру в певному місці [75]. А втім, деякі дослідники відзначають, що для вітропло-

щадок з дуже низькою середньою швидкістю вітру, розподіл Вейбула може ви-

явитися нерепрезентативним [76].  
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Рис. 3.6. Дослідження розподілу швидкостей вітру за даними [69] 

 

Таким чином, враховуючи все зазначене в цьому пункті, було проведено ро-

зрахунки можливих діапазонів зміни потужності вітроелектричних станцій з ви-

користанням підходу, що поєднує метод Монте-Карло та розподіл Вейбула. Роз-

рахунки виконувалися на дослідних 14- та 57- шинних електричних мережах IEEE 

з підключенням вітроелектричних станцій до певних шин вказаних мереж 

(рис. 2.3, 2.5). 

Використовуючи моделі вітротурбін Vestas V90 та «відповідні» системи 

збору потужності було розроблено моделі вітроелектричних станцій. В табл. 3.3 

наведена встановлена потужність таких станцій для кожного з дослідів. Дослі-

дження діапазонів потужності вітроелектричних станцій було виконано за допо-

могою програмного комплексу DIgSILENT PowerFactory  [59]. 
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Таблиця 3.3 

Встановлена потужність ВЕС та кількість агрегатів в залежності від 

частки покриття навантаження 

Доля ВЕС у забезпеченні 

навантаження, % 

Встановлена потужність 

ВЕС, МВт 

Кількість агрегатів, 

шт. 

Тип 

вітрової 

турбіни Мережа IEEE 14 / Мережа IEEE 57 

5 28/62 14/31 

Vestas V90 
10 54/126 27/63 

20 108/250 54/125 

30 162/376 82/188 

 

Відповідно до методу Монте-Карло виконувалося моделювання великої кі-

лькості дослідів (в даному випадку 100 000) використовуючи випадкові числа, які 

характеризують випадкові стани електричних мереж. Зазначені випадкові стани 

електричних мереж базуються на комбінаціях випадкових режимів роботи вітрое-

лектричних станцій для яких в кожному досліді методу Монте-Карло виконується 

генерування випадкових швидкостей вітру відповідно до закону їх розподілу 

(рис. 3.7). Таким чином, на вхід характеристики турбіни (залежність потужності 

вітроелектричної установки від швидкості вітру) надходить випадкова швидкість 

вітру. А на виході отримуємо «випадкову» згенеровану потужність вітроелектри-

чної установки в МВт. В результаті виконання зазначених дій над усіма вітроеле-

ктричними установками, що входять до складу вітроелектричної станції, а також 

над усіма такими станціями, що входять до складу розробленої моделі отримаємо 

загальну потужність генерування в якомусь конкретному випадку. За результата-

ми розрахунків будуються криві, які встановлюють зв'язок певної сумарної поту-

жності вітроелектричних станцій з ймовірністю того, що така потужність буде 

згенерована. Як приклад, на рис. 3.8-3.9 наведено деякі криві статистичної потуж-

ності вітроелектричних станцій в електричній мережі ІЕЕЕ 14-bus test system. 
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Рис. 3.7. Моделювання одного випадкового стану електричної мережі в досліді 

методу Монте-Карло 
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Рис. 3.8. Статистична потужність ВЕС в мережі ІЕЕЕ 14-bus test system при вста-

новленій потужності на рівні 5% від сумарного навантаження 
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Рис. 3.9 – Статистична потужність ВЕС в мережі ІЕЕЕ 14-bus test system при вста-

новленій потужності на рівні 30% від сумарного навантаження. 

 

При виконанні досліджень розрахунки виконувалися для випадків розташу-

вання вітрових електростанцій в декількох вітрових зонах. Під вітровою зоною 

розуміється певна географічна ділянка, що характеризується схожими параметра-

ми вітру. Зокрема були розглянуті варіанти розташування вітроелектричних стан-

цій в двох, трьох вітрових зонах та для випадку повної географічної дисперсії всіх 

вітроелектричних установок. В останньому випадку мається на увазі, що кожна 

така установка встановлена в окремій вітровій зоні з власними характеристиками 

вітру, які не корелюються з характеристиками вітру в сусідніх вітрових зонах. 

На підставі аналізу графіків (рис. 3.8-3.9) запропоновано виділити дві особ-

ливі точки: потужність вітроелектричних станцій з ймовірністю, наприклад, 95%, 

та потужність таких станцій з ймовірністю, наприклад, 5%. У першій точці можна 

стверджувати, що з ймовірністю 95%, сумарна потужність всіх вітроелектричних 

станцій буде не менше за вказане значення (мінімальна гарантована потужність). 

В другій точці можна стверджувати, що з ймовірністю 95% сумарна потужність 

таких станцій буде не більшою за вказане значення (максимальна гарантована по-



82 

тужність). Такі граничні значення потужностей вітроелектричних станцій можуть 

бути використані при складанні перспективних балансів в енергосистемі.  

Підсумкові результати розрахунку можливих діапазонів зміни потужності 

вітроелектричних станцій (з ймовірністю 95%) наведено в табл. 3.4-3.7. 

 

Таблиця 3.4 

Мінімальна гарантована потужність для ВЕС у ЕМ ІЕЕЕ 14 

  
Потужність ВЕС 

  
МВт 

від встановле-

ної, % 
МВт 

від встанов-

леної, % 
МВт 

від встанов-

леної, % 

Вітрові зони 
Одна на кожну вітро-

електричну установку 
2 3 

Участь ВЕС в 

покритті на-

вантаження, % 

5 2,88 10,30 0,11 0,38 0,66 2,35 

10 6,95 12,87 0,11 0,21 0,86 1,59 

20 17,79 16,47 0,21 0,19 2,34 2,17 

30 29,70 18,11 0,31 0,19 4,76 2,29 

 

Таблиця 3.5 

Максимальна гарантована потужність для ВЕС у ЕМ ІЕЕЕ 14 

  
Потужність ВЕС 

  
МВт 

від встановле-

ної, % 
МВт 

від встанов-

леної, % 
МВт 

від встанов-

леної, % 

Вітрові зони 
Одна на кожну вітро-

електричну установку 
2 3 

Участь ВЕС в 

покритті нава-

нтаження, % 

5 9,70 34,65 15,47 55,26 13,52 48,30 

10 16,32 30,22 29,27 54,20 25,87 47,91 

20 32,08 29,70 61,67 57,10 54,44 50,41 

30 47,36 28,88 94,99 57,92 85,33 52,03 
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Також для всебічного аналізу було виконано дослідження діапазонів зміни 

потужності вітроелектричних станцій при різних частках участі цих станцій у по-

критті навантаження. Деякі результати розрахунків представлено на 

рис. 3.10-3.11. 

 

Таблиця 3.6 

Мінімальна гарантована потужність для ВЕС у ЕМ ІЕЕЕ 57 

  
Потужність ВЕС 

  
МВт 

від встановле-

ної, % 
МВт 

від встанов-

леної, % 
МВт 

від встанов-

леної, % 

Вітрові зони 
Одна на кожну вітро-

електричну установку 
2 3 

Участь ВЕС в 

покритті на-

вантаження, % 

5 10,35 16,70 0,02 0,04 1,71 2,75 

10 23,94 19,00 0,04 0,03 3,19 2,53 

20 51,19 20,48 0,08 0,03 5,68 2,27 

30 80,28 21,35 0,08 0,02 8,87 2,36 

 

Таблиця 3.7 

Максимальна гарантована потужність для ВЕС у ЕМ ІЕЕЕ 57 

  
Потужність ВЕС 

  
МВт 

від встановле-

ної, % 
МВт 

від встанов-

леної, % 
МВт 

від встанов-

леної, % 

Вітрові зони 
Одна на кожну вітро-

електричну установку 
2 3 

Участь ВЕС в 

покритті нава-

нтаження, % 

5 20,64 33,29 38,46 62,03 34,15 55,08 

10 38,75 30,75 77,96 61,88 69,21 54,93 

20 72,22 28,89 156,15 62,46 140,38 56,15 

30 106,27 28,26 244,85 65,12 216,39 57,55 
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Рис. 3.10. Статистична потужність ВЕС у ЕМ ІЕЕЕ 14 при повній географічній 

дисперсії всіх вітроелектричних установок 
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Рис. 3.11. Статистична потужність ВЕС у ЕМ ІЕЕЕ 14 при розподіленні ВЕС між 

двома вітровими зонами 
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На підставі наведених результатів можна стверджувати, що вихідна сумарна 

потужність, що може бути отримана від усіх вітроелектричних станцій в першу 

чергу залежить від їх географічної дисперсії, а вже потім від одиничної потужнос-

ті конкретної станції. Також наведені результати доводять, що врахування розпо-

ділу швидкості вітру місць встановлення вітроелектричних станцій дає змогу ви-

значити діапазон, в якому найчастіше змінюється генерована потужність таких 

станцій. Так, наприклад, для випадку приєднання вітроелектричних станцій до 57-

шинної електричної мережі встановленою потужністю на рівні 376 МВт, тобто 

30% від навантаження (табл. 3.3), генерована потужність станцій може змінюва-

тися від 0 до 376 МВт, що очевидно. Однак, якщо дослідити це питання детальні-

ше, то виявляється, що найчастіше генерована потужність станцій коливається в 

значно вужчому діапазоні. Так, якщо вітроелектричні станції розташовані у двох 

вітрових зонах, то з ймовірністю 95% мінімальна гарантована потужність цих 

станцій становитиме 0,08 МВт в будь-який момент часу (табл. 3.6), а максимальна 

гарантована потужність – 244,85 МВт (табл. 3.7). Такий чином діапазон потужно-

сті вітроелектричних станцій вдалося зменшити на 131,22 МВт або на 35%. Проте 

варто зазначити, що достовірність такого діапазону вже не 95%, а 90%. Оскільки 

достовірність 95% мають діапазони потужності від 0,08 до 376 МВт та від 0 до 

244,85 МВт. 

Таким чином, для практичного застосування отриманих даних необхідно 

розуміти, що вони спрямовані на довгострокове прогнозування генерування віт-

роелектричних станцій. Це дає змогу виконати стратегічне планування регулюва-

льних потужностей. Тоді як при веденні диспетчером режиму в деякий день необ-

хідно використовувати відповідні комплекси короткострокового прогнозування, 

які дають змогу з досить високою точністю (розкид значень не більше 10%) ви-

значити генерування вітроелектричних станцій на день та/або годину вперед.  
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3.2.2 Аналіз коливання генерованої потужності сонячних електростанцій 

 

 

Вплив різних типів відновлюваних джерел енергії на режими роботи енер-

госистем не однаковий. Так для оцінювання режимів роботи вітроелектричних 

станцій, для яких характерним є флуктуаційний характер, можуть бути застосова-

ні методи прогнозування, що дають достатньо точні результати, особливо корот-

кострокове прогнозування. Для сонячних електростанцій провести якісне прогно-

зування значно складніше, так як величина генерування таких станцій значно за-

лежить від детальної інформації про ступінь, структуру, рівні та рух існуючих 

хмар у безпосередній близькості від об'єкта, що досліджується.  

Тому необхідно оцінити режими роботи сонячних електростанцій у залеж-

ності від зовнішніх факторів та визначити загальні закономірності. Для оцінюван-

ня режимів роботи таких станцій використано метод регресійного аналізу. 

Дослідження були проведені на базі результатів вимірів на 8-ми сонячних 

електростанціях загальною встановленою потужністю 390 МВт (табл. 3.8) [77].  

Для кількісного оцінювання загальних закономірностей характеру генеру-

вання активної потужності на різних сонячних електростанціях за різних погод-

них умов для різної місцевості проведено аналіз кореляції поведінки цих станцій 

за допомогою апарату регресійного аналізу, зокрема кореляційних функцій. Стис-

ло основні положення такого аналізу наведені нижче. Так взаємну кореляцію двох 

процесів між собою можна оцінити за допомогою кореляційної функції R(τ), яка 

розраховується наступним чином:  
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Таблиця 3.8 

Характеристики сонячних електростанцій та параметри досліджень 

Енергосистема, 

 область 
Назва СЕС 

Потужність, 

МВт 

I клас II клас 

Заміри з 

частотою 

1 год. 

Заміри з 

частотою 

1 хв. 

Заміри з 

частотою 

10 с. 

Південна 

(Одеська обл.) 

Дунайська 43,1 частково + – 

Франко 43,0 + + – 

Рені 43,4 частково + – 

Дніпровська 

(Миколаївська обл.) 
Нептун 31,0 частково + – 

Кримська  

(АР Крим, Україна) 

Охотникове 85,0 + + + 

Митяєве 30,0 + + + 

Родникове 7,5 + + + 

Перове 107,0 + + + 

«+» - виміри наявні повністю, «–» - виміри відсутні. 

 

де τ – часовий зсув між вимірами; x1(t) та x2(t) – виміри на СЕС1 та СЕС2, кореля-

ція між якими досліджується; M1 та M2 – математичне очікування x1(t) та x2(t), t – 

час протягом якого виконуються виміри, k – кількість вимірів.  

Максимуми функції R(τ) відповідають моментам коли досліджувані функції 

(генерування СЕС1 та СЕС2) найбільш відповідають одна іншій. Зміщення (τ) ха-

рактеризує часовий зсув між процесами, що досліджуються. 

Оцінювання взаємокореляції окремих сонячних електростанцій проводилася 

на підставі вимірів їхньої потужності генерування в часі. Для аналізу кореляцій-

них зв’язків було запропоновано нівелювати характерну форму кривих вимірів 

потужності генерації цих електростанцій протягом доби. З цією метою, були по-

будовані «теоретичні» криві для замірів сонячних електростанцій. Для цього ви-

користовувався метод апроксимації найменших квадратів для функції 

y = ax2 + bx + c. Отримані теоретичні результати накладалися на результати добо-
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вих прямих вимірів сонячних електростанцій. Використовуючи такий підхід була 

проведена нормалізація вимірів на усіх таких станцій. У подальшому, виконано 

аналіз їх взаємної кореляції. Для прикладу на рис. 3.12 наведена кореляційна фун-

кція для нормалізованих вимірів СЕС Охотникове та Митяєве. 
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Рис. 3.12. Значення кореляційної функції нормалізованих вимірів деяких двох со-

нячних електростанцій 

 

Далі виконано побудову кореляційних функцій для всіх пар комбінацій со-

нячних електростанцій. Основні результати наведено у табл. 3.9, аналіз яких дає 

змогу зробити висновок, що для ясної, безхмарної погоди поведінка всіх сонячних 

електростанцій дуже добре корелюється між собою (R(τ) > 0.88). Це підтверджу-

ється порівнянням прямих вимірів потужності таких станцій протягом доби 

(рис. 3.13). 

Подібний аналіз був виконаний стосовно кореляційних функцій для вимірів, 

що відповідають погодним умовам «похмура погода» та «змінна погода». На 

рис. 3.14-3.15 показані результати порівняння для різних пар сонячних електрос-

танцій (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Попарна кореляція поведінки сонячних електростанцій 

Порівняння  

СЕС1 з СЕС2 

Відстань 

між пара-

ми СЕС, 

км 

«Ясна, безхмарна по-

года» 

«Змінна погода» 

Макс. 

значення 

R(τ) 

Зсув (τ) 

максимуму 

Макс. 

значення 

R(τ) 

Зсув R(τ) 

максимуму  

Перове Охотникове 45 0,9761 0 0,4451 31 

Перове Митяєве 37 0,9784 0 0,2477 8 

Перове Родникове 9 0,9272 0 0,4035 0 

Перове Арциз 367 0,9396 0 0,0644 44 

Перове Франко 340 0,9479 0 0,1237 150 

Перове Рені 449 0,8804 0 0,2614 254 

Перове Нептун 350 0,9245 0 0,2613 0 

Охотникове Митяєве 8 0,9960 0 0,5843 0 

Охотникове Родникове 38 0,9183 0 0,4253 0 

Охотникове Арциз 331 0,9571 0 0,1239 1 

Охотникове Франко 301 0,9606 0 0,1612 121 

Охотникове Рені 419 0,8828 0 0,2175 294 

Охотникове Нептун 305 0,9361 0 0,2109 0 

Митяєве Родникове 30 0,9213 0 0,3456 13 

Митяєве Арциз 338 0,9587 0 0,1784 11 

Митяєве Франко 309 0,9604 0 0,1673 0 

 

Максимальний рівень генерування сонячних електростанцій протягом соня-

чного дня на різних, навіть досить віддалених одна від одної станціях, може спів-

падати і таким чином, додаватися. Ймовірність виникнення таких ситуацій зале-

жить, в першу чергу, від погодних умов і у літній період може виникати досить 

часто.  
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Рис. 3.13. Порівняння добових вимірів генерованої потужності СЕС 
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Рис. 3.14. Порівняння добових вимірів СЕС «Охотникове» та СЕС «Митяєве» 
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Рис. 3.15. Порівняння добових вимірів СЕС «Охотникове» та СЕС «Родникове» 

 

Аналіз графіків коливання потужності протягом світлового дня та функцій 

кореляції показав, що кореляція сонячних електростанцій значно залежить, по-

перше, від погодних умов, а по-друге, від віддаленості станцій одна від одної. Так 

сонячні електростанції, які розташовані у радіусі 10 км завжди мають схожу по-

ведінку (незалежно від погоди) і їх можна, для задач моделювання, представляти 

однією станцією. Кореляція процесів генерування сонячних електростанцій на 

ділянках розташованих на відстані більше 10 км не носить системного характеру, 

і значно залежить від погодних умов. Для південних регіонів України максималь-

ну гарантовану потужність СЕС можна приймати на рівні 0,8 від встановленої. 

 

 

3.2.3 Методика врахування впливу режимів роботи відновлюваних джерел 

енергії на ефективність варіантів їх впровадження 

 

 

Коефіцієнт використання встановленої потужності kвик, яким є відношенням 

середньої генерованої потужності до встановленої потужності, це важлива харак-
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теристика ефективності використання обладнання генерування. Розрахунок kвик 

інколи може бути складною задачею. Наприклад, розрахунок середньої генерова-

ної потужності вітроелектричної станції може бути неточним, якщо враховувати 

лише середню швидкість вітру [72]. Коефіцієнт використання встановленої поту-

жності kвик вітротурбіни, а відповідно, й вітроелектричної станції має такий ви-

гляд:  

 

 

   
0

c

ном

p v W v dv

k
P






, (3.8) 

 

де: p(v) – щільність розподілу швидкості вітру; W(v) – характеристика потужності 

вітротурбіни; Pном – номінальна потужність вітротурбіни. 

Використання kвик при оцінюванні варіантів приєднання відновлюваних 

джерел енергії дає змогу оцінити економічну ефективність приєднаного джерела з 

точки зору інвестора, яка безпосередньо залежить від його типу та кліматичних 

особливостей регіону встановлення, що враховано в компоненті С2 (2.18) цільової 

функції. Однак, стохастичних характер роботи відновлюваних джерел енергії та-

кож вимагає визначення технічного впливу на параметри усталеного режиму ро-

боти електричної мережі, до якої планується приєднання цих джерел.  

Постійне коливання генерованої потужності відновлюваних джерел енергії 

призводить до змін параметрів усталеного режиму електричної мережі. Такий 

вплив є найсильнішим під час проходження максимуму та мінімуму навантажен-

ня [78]. Не варто враховувати номінальну потужність відновлюваних джерел ене-

ргії при складанні балансів потужності. Зазвичай, генерована потужність таких 

джерел є меншою за номінальну та залежить від кліматичних особливостей регіо-

ну встановлення. Отже, необхідно визначити деякий «модифікатор», який опису-

ватиме різницю між номінальною та генерованою потужностями відновлюваних 

джерел енергії. 
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Методика врахування технічного впливу відновлюваних джерел енергії на 

роботу мережі, яку було запропоновано в [79], складається з трьох основних кро-

ків (рис. 3.16). 

 

Визначення оптимальних місць 

приєднання, потужності та типів ВДЕ 

для базового режиму роботи ЕМ

Уточнення оцінки для NСТ найкращих 

попередніх розв’язків задачі 

врахуванням технічного впливу ВДЕ 

на різні режими роботи ЕМ

Формування списку найкращих 

варіантів приєднання відновлюваних 

джерел енергії до ЕМ
 

Рис. 3.16. Врахування впливу стохастичного характеру роботи ВДЕ на варіанти 

розв’язання задачі 

 

На першому кроці визначаються оптимальні розв’язки задачі з врахуван-

ням середньорічної економічної ефективності відновлюваних джерел енергії 

(2.18) та впливу їхньої максимальної гарантованої потужності на параметри уста-

леного режиму електричної мережі. Тобто виконується розрахунок за алгорит-

мом, що описаний у підрозділі 2.5, але з деякими змінами. При розрахунку уста-

лених режимів роботи замість встановленої потужності відновлюваних джерел 

енергії необхідно використати максимальну гарантовану потужність цих джерел. 

Однак при розрахунку компонента С2 використовується встановлена потужність 

джерел.  

На другому кроці виконується перевірка найкращих розв’язків задачі (NСТ) 

в деяких інших режимах роботи мережі, наприклад, режим мінімальних наванта-

жень мережі за максимальної гарантованої потужності вітроелектростанцій або 
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режим роботи мережі, який буде характерним під час роботи сонячних електрос-

танцій на максимальну гарантовану потужність. 

Порушення режимних обмежень найбільш можливим саме в таких випад-

ках. Наприклад, потужність вітроелектричних станцій постійно змінюється через 

погодні умови, але не від часу доби [73]. Проте, генерування потужності сонячних 

електростанцій (на відміну від ВЕС) багато в чому залежить від часу доби і сезону 

[80]. Тому, необхідно дослідити різні усталені режими електричної мережі з від-

повідними потужностями відновлюваних джерел енергії. Крім того, деякі компо-

ненти цільової функції повинні бути змінені відповідно до запропонованого вра-

хування технічного впливу таких джерел. 

На третьому кроці сортується список попередніх найкращих варіантів при-

єднання відновлюваних джерел енергії у порядку спадання уточнених значень ці-

льової функції ( )i

повнW . Отриманий відсортований список на своєму початку місти-

тиме оптимальні розв’язки задачі вже з врахуванням впливу стохастичного харак-

теру роботи таких джерел. 

 

 

3.2.4 Вдосконалення компонентів цільової функції та дослідних моделей 

електричних мереж 

 

 

З врахуванням попереднього досвіду [62, 63], запропоновано змінити штра-

фну функцію (3.1) введенням в її склад додаткового компонента DCT, який врахо-

вуватиме можливі порушення режимних обмежень в інших режимах роботи ме-

режі при генеруванні відновлюваними джерелами максимальної гарантованої по-

тужності та має такий вигляд: 
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де Tk –тривалість k-го режиму роботи електричної мережі, год; D(i) – значення 

штрафної функції за (2.19) для параметрів базового усталеного режиму роботи 

електричної мережі при застосуванні і-го варіанта приєднання відновлюваних 

джерел енергії; ( )i

kD  – значення штрафної функції для параметрів k-го усталеного 

режиму електричної мережі при застосування і-го варіанта приєднання відновлю-

ваних джерел енергії. 

 

Цільова функція тепер матиме такий вигляд: 

 

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 2      i i i i i

повн РАС СТW Z Z D D . (3.10) 

 

Таким чином, скориговані компоненти цільової функції дають змогу оціни-

ти вплив відновлюваних джерел енергії на електричну мережі, беручи до уваги 

різні технічні та економічні характеристики і кліматичні особливості регіонів 

встановлення цих джерел.  

Однак не лише компоненти цільової функції потребували змін. У моделі 

електричних мереж також необхідно ввести інформації про кліматичні особливос-

ті місць встановлення відновлюваних джерел енергії. Оскільки в роботі не дослі-

джується питання фізичного розміщення відновлюваних джерел енергії, а лише – 

питання місць приєднання таких джерел до електричної мережі, то у моделі елек-

тричних мереж необхідно ввести стохастичні характеристики потенційних місць 

встановлення відновлюваних джерел енергії, що, як правило, знаходяться недале-

ко від потенційних місць приєднання. Таким чином, кожна шина електричної ме-

режі має містити інформацію, яка характеризує розподіл швидкості вітру та інте-

нсивність сонячного випромінювання для місць встановлення відновлюваних 

джерел енергії. 
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3.2.6 Результати розрахунково-модельних випробувань 

 

 

Запропонований підхід було досліджено на 14-шинній електричній мережі 

(Рис. 2.3).  

Аби не ускладнювати приклад, розрахунки було виконано для визначення 

оптимальних місць приєднання вітроелектричних станцій. Регіон, в якому знахо-

диться електрична мережа, розташовується в одній вітровій зоні (пункт 3.2.1), яка 

у свою чергу поділена на частини зі своїми характеристиками вітру (рис. 3.17). Це 

означає, що одночасно у різних частинах регіону швидкість вітру може бути різ-

ною, проте ці швидкості корелюються між собою.  
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Рис. 3.17. Поділ дослідної електричної мережі IEEE 14-bus test system на три час-

тини однієї вітрозони 
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Кліматичні характеристики частин вітрозони наведені у табл. 3.9.  

 

Таблиця 3.9 

Параметри розподілу Вейбула вітрозони 

Частина k A, м/с 

І 1,6 2,6 

ІІ 2 6 

ІІІ 1,8 10 

 

В табл. 3.10 наведено значення коефіцієнта встановленої потужності kвик та 

максимальної гарантованої потужності PМГ для кожного відновлюваного джерела 

енергії, з врахуванням кліматичних особливостей місць встановлення (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.10 

Характеристики відновлюваних джерел енергії 

Шина приєднання джерела kвик PМГ, в.о. 

2, 6, 12 0,037 0,164 

3, 5, 10, 11, 13 0,266 0,96 

4, 8, 9, 14 0,560 1 

 

Визначення оптимальних розв’язків задачі виконано за алгоритмом, який 

описано у пункті 3.2.3. Варто зауважити, що у представленому прикладі враху-

вання стохастичного характеру відновлюваних джерел енергії наведено без вра-

хування можливих змін у конфігурації електричної мережі, аби можна було зосе-

редити увагу саме на предметі цього підрозділу.  

В табл. 3.11 наведено по два найкращих попередніх розв’язків задачі при 

приєднанні від одного до шести відновлюваних джерел енергії. Для порівняння в 

табл. 3.12 також наведено по два найкращих варіанти розв’язання задачі при при-

єднанні від одного до шести джерел, але вже без врахування кліматичних особли-

востей місць встановлення.  
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Таблиця 3.11 

Попередні оптимальні варіанти інтеграції джерел РГ в тестову ЕМ з 

розподілом по кількості РГ 

№ 

вар.  

№ вузла ЕМ 
Кіль-

кість 

ВДЕ 

Сумарна потужність 

ВДЕ, МВт 

Зменшення 

втрат поту-

жності, % 4 5 8 10 11 13 14 Встановлена МГ 

1 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
, 
М

В
т 

197 – – – – – – 
1 

197 197 62,62 

2 230 – – – – – – 230 230 62,20 

3 164 – – – – – 35 
2 

199 199 67,06 

4 164 – – – – – 39 203 203 67,00 

5 98 – 81 – – – 26 
3 

205 205 65,58 

6 98 – 94 – – – 35 227 227 64,97 

7 98 – 40 – 38 – 39 
4 

215 213,48 71,84 

8 98 – 53 – 32 – 43 226 224,72 71,27 

9 98 – 40 – 19 19 43 
5 

219 217,48 72,65 

10 131 – 40 17 – 32 26 246 244,04 73,38 

11 131 34 13 – 25 26 30 
6 

259 255,60 76,24 

12 33 – 81 17 63 26 39 259 254,76 75,03 

 

Результати, що наведені в табл. 3.11 та 3.12, доводять необхідність враху-

вання кліматичних особливостей місць встановлення відновлюваних джерел ене-

ргії, інакше варіанти розв’язання задачі будуть неефективними на практиці. 

Наступним кроком розрахунків є врахування технічного впливу вітроелект-

ричних станцій на режим мінімальних навантажень, як запропоновано у пункті 

3.2.3. Отже, оцінку деяких оптимальних розв’язків задачі було уточнено за фор-

мулою (3.10) при DРАС = 0. У табл. 3.13 наведено оптимальні варіанти розв’язання 

задачі після уточнення значень цільової функції. 
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Таблиця 3.12 

Оптимальні варіанти інтеграції ВДЕ без врахування їхнього стохастичного 

характеру  

№ 

вар.  

№ вузла ЕМ Кіль-

кість 

ВДЕ 

Сумарна 

потужність 

ВДЕ, МВт 

Зменшення 

втрат поту-

жності, % 
4 5 6 8 10 11 12 13 14 

1 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
, 
М

В
т 

197 – – – – – – – – 
1 

197 62,62 

2 230 – – – – – – – – 230 62,20 

3 98 102 – – – – – – – 
2 

200 64,87 

4 131 102 – – – – – – – 233 66,44 

5 98 – – – 84 – – 38 – 
3 

220 72,99 

6 98 – – – 50 – – 51 – 199 72,98 

7 – – – 94 59 – 23 58 – 
4 

234 75,86 

8 – – – 81 42 25 – 64 – 212 75,53 

9 – – – 94 25 38 – 58 22 
5 

237 78,25 

10 98 – – – 50 – 27 38 22 235 78,12 

11 – – – 81 34 13 20 32 30 
6 

210 78,28 

12 – – 57 67 42 25 – 19 35 248 79,51 

 

З табл. 3.13 можна побачити, що попередній набір потимальних розв’язків 

задачі (табл. 3.11) змінився і тепер найкращими варіантами стали ті, які є 

оптимальними для обох режимів роботи мережі. Для порівняння в таблиці 

наведено встановлену та максимально гарантовану (МГ) потужності джерел. 

Таким чином, результати розрахунків доводять, що для отримання ефективного 

на практиці розв’язку задачі визначення оптимальних місць приєднання, 

потужності та типів відновлюваних джерел енергії необхідно враховувати не 

лише кліматичні особливості місць встановлення таких джерел енергії, а й 

досліджувати вплив їхнього стохастичного характеру роботи на різні режими 

роботи електричної мережі. 

 



100 

Таблиця 3.13 

Уточнені значення оцінок оптимальних розв’язків задачі з врахуванням 

технічного впливу ВЕС в режим мінімальних навантажень ЕМ 

№ 

вар.  

№ вузла ЕМ 
Кіль-

кість 

ВДЕ 

Сумарна потужність 

ВДЕ, МВт 

Зменшення 

втрат потужно-

сті, % 4 8 10 11 12 13 14 Встановлена МГ 

1 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
, 
М

В
т 

131 – – – – – – 
1 

131 131 47,17 

2 164 – – – – – – 164 164 47,55 

3 98 – – – – – 30 
2 

128 128 50,97 

4 98 – – – – – 36 134 134 50,67 

5 98 27 – – – – 35 
3 

160 160 51,63 

6 66 27 – – – – 22 115 115 48,33 

7 66 40 – 38 – – 26 
4 

170 168,48 57,15 

8 98 27 – – – 32 17 174 172,72 56,13 

9 66 27 25 – – 38 22 
5 

178 175,48 59,88 

10 33 13 25 – – 27 26 124 121,92 55,69 

11 66 40 – 13 27 19 13 
6 

178 175,64 59,15 

12 66 40 – 44 12 6 22 190 187,50 58,94 

 

Також, з результатів наведених табл. 3.13, можна зробити висновок, що до 

дослідної електричної мережі IEEE 14-bus test sytem можна ефективно та безпечно 

приєднати 130-180 МВт потужнсті вітроелектричних станцій, які 

забезпечуватимуть до 25% покриття навантаження та зменшуватимуть втрати 

потужності майже на 60%, за умови саме таких кліматичних характеристик 

(рис. 3.17 та табл. 3.9) на території місця розташування цієї електричної мережі. 
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3.3 Висновки до розділу 

 

 

1. Розв’язання задачі оптимального приєднання відновлюваних джерел ене-

ргії вимагає врахування можливих змін у конфігурації електричної мережі та сто-

хастичного характеру роботи таких джерел, для чого були розроблені відповідні 

алгоритми.  

2. Дослідження особливостей стохастичного моделювання вітроелектрич-

них станцій показало, що для задач складання перспективних балансів в енерго-

системі необхідно враховувати можливі діапазони зміни потужності вітроелект-

ричної станції протягом доби, оскільки середнього значення генерованої потуж-

ності станції яке, зазвичай, використовується для економічних розрахунків, часто 

недостатньо. 

3. Для визначення можливих діапазонів зміни потужності вітроелектричних 

станцій проведено стохастичне моделювання, результати якого дали змогу зроби-

ти висновок, що на коливання сумарної потужності всіх вітроелектричних станцій 

в мережі найбільший вплив має їхня географічна розосередженість, а не одинична 

потужність цих станцій. Так, чим більше географічно розосередженими є вітрое-

лектричні станції, тим в меншому діапазоні коливається їхня сумарна потужність.  

4. Також запропоновано поняття «мінімальної» та «максимальної гаранто-

ваної потужності». В будь-який момент часу з імовірністю 95% генерована поту-

жність станції повинна бути не меншою за мінімальну гарантовану чи не більшою 

за максимально гарантовану потужності відповідно. Мінімальну гарантовану по-

тужність рекомендовано враховувати при покриті точки максимуму добового 

графіка навантаження. Максимальну гарантовану потужність рекомендовано вра-

ховувати при «балансуванні» точки мінімуму навантаження, коли регулювальні 

потужності ОЕС України переводяться в режим споживання надлишків електрич-

ної енергії. 

5. Аналіз коливання генерованої потужності сонячних електростанцій пока-

зав, що максимальний рівень генерування такими станціями протягом сонячного 
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дня на різних, навіть досить віддалених одна від одної сонячних електростанцій, 

може співпадати і таким чином, додаватися. Ймовірність виникнення таких ситу-

ацій залежить, в першу чергу, від погодних умов і у літній період може виникати 

досить часто. Кореляція генерованої потужності сонячних електростанцій значно 

залежить, по-перше, від погодних умов, а по-друге, від віддаленості 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 сонячних електростанцій, які розмі-

щених на відстані більше 10 км одна від одної, не носить системного характеру та 

значно залежить від погодних умов. Для південних регіонів України максимальну 

гарантовану потужність сонячних електростанцій можна приймати на рівні 0,8 від 

встановленої. 

6. Проведені дослідження за положеннями розділу довели ефективність за-

пропонованих алгоритму та методики для врахування можливих змін конфігура-

ції електричної мережі та стохастичного характеру роботи відновлюваних джерел 

енергії при розв’язанні задачі оптимального приєднання таких джерел. 
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РОЗДІЛ 4  

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОГО МЕТОДУ НА БАЗІ 

СТАТИСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ОПТИМАЛЬНИХ МІСЦЬ ПРИЄДНАННЯ, ПОТУЖНОСТІ ТА ТИПІВ 

ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА РІЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖАХ 

 

 

4.1 Алгоритм перевірки ефективності розробленого методу  

 

 

Як відомо [44], ефективність методів із застосуванням статистичних випро-

бувань Монте-Карло залежить від кількості проведених випробувань. Тому постає 

питання перевірки ефективності запропонованого методу, тобто визначення кіль-

кості необхідних випробувань, виконання яких з певною достовірністю гаранту-

ватиме отримання оптимального розв’язку. Оптимальними розв’язками пропону-

ється вважати такі, значення цільової функції W(і) яких відрізняється від максима-

льно можливого на практиці значення цільової функції Wmax для всіх існуючих 

розв’язків за заданих умов не більше ніж на деяке значення ∆W. Розв’язки задачі 

пропонується розділити на чотири категорії за значенням цільової функції 

(табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Розподіл розв’язків задачі оптимального приєднання ВДЕ за значенням ЦФ 

Номер категорії 
Значення відхилення 

∆W 

Значення ЦФ 

Wi 

Характеристика  

розв’язків 

1 ≤ 0,01·Wmax 0,99-1,00·Wmax 

Оптимальні 

Найкращі 

2 ≤ 0,03·Wmax 0,97-1,00·Wmax Гарні 

3 ≤ 0,10·Wmax 0,90-1,00·Wmax Хороші 

4 > 0,10·Wmax 0,00-0,90·Wmax Неоптимальні 
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Таким чином, можна сказати, що задача оптимально приєднання є 

розв’язаною лише тоді, коли отриманий розв’язок належить до категорій 1-3 

(табл. 4.1).  

Для визначення необхідної кількості випробувань було удосконалено та ви-

користано методику, яка запропонована в [81]. Приклад роботи методики наведе-

но для випадку визначення оптимальних варіантів приєднання відновлюваних 

джерел енергії дослідної електричної мережі IEEE 14-bus test system (рис. 2.3).  

Спочатку способом перебору всіх можливих варіантів приєднання віднов-

люваних джерел енергії до 14-шинної дослідної електричної мережі, з урахуван-

ням певних умов, було визначено найкращий розв’язок задачі оптимального при-

єднання — глобальний оптимум. Потім для цієї електричної мережі проведено 

серію випробувань, в яких збиралися статистичні дані про частоту появи оптима-

льних розв’язків задачі, на основі яких можна зробити висновки про ефективність 

розробленого методу. 

Залежність частоти появи оптимальних розв’язків від кількості випробувань 

за початкових умов наведена на рис. 4.1. Початковими умовами виконаних стати-

стичних випробувань є:  

– рівномірний закон розподілу всіх випадкових величин, а саме місця приє-

днання, потужності та типу відновлюваних джерел енергії; 

– потужність відновлюваних джерел енергії змінювалася в діапазоні від 10 

до 50 МВт з кроком 10 МВт; 

– три відновлюваних джерела енергії були одночасно приєднані до електри-

чної мережі; 

– одночасно до однієї шини електричної мережі приєднувалося не більше 

одного відновлюваного джерела енергії; 

– досліджувалося приєднання лише вітроелектричних станцій. 

Дослідження залежності (рис. 4.1) проведено за таким алгоритмом: 

1. Виконується розрахунок великої кількості випадкових станів електричної 

мережі (для графіка на рис. 4.1 було досліджено 4 000 000 випадкових станів) 
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Рис. 4.1. Ймовірність появи оптимальних розв’язків задачі при зміні кількості ви-

пробувань 

 

2. Отримані результати групуються в 400 наборів по 10, 12, 15, …, 30 000 

випробувань. 

3. Проводиться підрахунок появи хоча б одного оптимального (відповідно 

до поділу в табл. 4.1) результату в кожному наборі групи. 

4. Визначається частота появи оптимальних розв’язків в кожній групі, що 

дає змогу робити висновок щодо необхідної кількості статистичних випробувань 

Монте-Карло. 

Отже, проаналізувавши рис. 4.1, можна сказати, що для отримання, напри-

клад, гарного (табл. 4.1) розв’язку задачі оптимального приєднання відновлюва-

них джерел з ймовірністю не менше 95% необхідно та достатньо виконати 1000 

випробувань, що становить 3,64% від загальної кількості можливих розв’язків за 

початкових умов. Розрахунок такої кількості випробувань займає близько 17 се-

кунд на електронній обчислювальній машині, яка була використана для прове-

дення досліджень. Охарактеризувати обчислювальну потужність такої машини за 

умов сьогодення можна як нижче середньої.  
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Отримання хоча б одного найкращого розв’язку з достовірністю отримання 

результату 95% вимагає проведення 27 300 випробувань, що становить 99,27% від 

загальної кількості можливих розв’язків за початкових умов. Отже можна зробити 

висновок, що попередню модифікацію запропонованого методу доцільно викори-

стовувати для пошуку лише хороших та гарних оптимальних розв’язків. 

 

 

4.2 Підвищення ефективності роботи методу 

 

 

Перевірка ефективності роботи методу показала, що метод має високу шви-

дкодію при пошуку «гарних» та «хороших» розв’язків (табл. 4.1), проте пошук 

«найкращих» розв’язків вимагає проведення значно більшої кількості випробу-

вань, що може бути не припустимим. Існує декілька способів підвищення ефекти-

вності роботи методів створених на основі статистичних випробувань Монте-

Карло, зокрема наступні: 

– збільшити кількість випробувань і, як наслідок, підвищити ймовірність 

появи оптимального розв’язку, але такий підхід є неефективним з причин описа-

них вище; 

– зменшення кількості можливих розв’язків задачі оптимального приєднан-

ня відновлюваних джерел енергії. Такий підхід з одного боку дасть змогу змен-

шити кількість необхідних випробувань, проте з іншого — змушує робити певні 

допущення, які призведуть до зниження точності розв’язку задачі. Використання 

цього підходу потребує проведення додаткових досліджень. 

– зміна законів розподілу випадкових величин. Закон розподілу матиме 

вплив на частоту появи оптимальних розв’язків і відповідно на кількість необхід-

них випробувань. Це питання також потребує проведення додаткових досліджень. 

Зменшення кількості можливих розв’язків або загальніше — зміна кількості 

можливих розв’язків може бути здійснено регулюванням таких параметрів стати-

стичних випробувань як: 



107 

– кількість кроків зміни потужності від мінімального до максимального зна-

чення; 

– діапазони потужності відновлюваних джерел енергії; 

– кількість одночасно приєднаних до мережі відновлюваних джерел енергії; 

– сукупність шин електричної мережі, до яких дозволяється підключення 

відновлюваних джерел енергії. 

Всі ці параметри впливають на кількість можливих розв’язків і, можливо, на 

частоту появи оптимальних розв’язків. Правильний вибір цих параметрів дасть 

змогу підвищити ефективність роботи запропонованого методу. Нижче дослідже-

но вплив кількості кроків зміни потужності від мінімального до максимального 

значення та діапазони потужності відновлюваних джерел енергії на ефективність 

роботи методу.  

Існує два граничних випадки кількості кроків зміни потужності відновлю-

ваних джерел енергії: 

– один крок, що фактично відповідає максимальному значенню потужності. 

В такому випадку задача розв’язуватиметься лише с точки зору визначення опти-

мальних місць приєднання відновлюваних джерел енергії за фіксованої потужно-

сті, що є неприйнятним відповідно до постановки задачі; 

– безліч кроків — прийняти діапазон потужності від мінімального до мак-

симального значення як неперервну величину, що означатиме нескінченну кіль-

кість можливих варіантів. Наслідком такого підходу буде неможливість перевірки 

всіх можливих розв’язків задачі. Також отриманий таким чином оптимальний 

розв’язок ймовірніше всього неможливо буде реалізувати на практиці через тех-

нічні обмеження. 

Отже, необхідно обрати адекватну кількість кроків зміни потужності. Було 

розглянуто декілька варіантів згаданого параметра. Перевірка ефективності робо-

ти методу показала, зменшення кількості кроків потужності до двох зменшило 

кількість можливих розв’язків задачі оптимального приєднання за заданих умов в 

порівнянні з початковим дослідом у 15,6 разів (дослід № 2 у табл. 4.2), а  
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Таблиця 4.2 

Вплив діапазонів потужності ВДЕ на ефективність роботи методу 
№

 д
о

сл
ід

у
 

Умови досліду 

Кількість 

можливих 

розв’язків 

Максимальне 

значення ЦФ 

Wmax 

Частка розв’язків в діапазоні 

значень до Wmax, % 

Діапазон 

потужності, 

МВт 

Крок зміни 

потужності, 

МВт 

≥
 0

,9
9

·W
m

ax
 

≥
 0

,9
7

·W
m

ax
 

≥
 0

,9
0

·W
m

ax
 

1 10 – 50 10 27 500 1,20188 0,0110 0,301 4,429 

2 10 – 50 25 1 760 1,20188 0,1144 0,853 9,216 

3 10 – 50 5 220 000 1,20188 0,0025 0,177 3,793 

4 63 – 630 63 220 000 1,37841 0,0003 0,0003 0,002 

5 f(K2) 0,1·Pmaxi 220 000 1,49008 0,0028 0,129 0,920 

 

необхідна кількість випробувань для отримання «гарного» розв’язку з достовірні-

стю 95% знизилася до 350 випробувань або близько в 3 рази, що складає 19,89% 

від загальної кількості можливих розв’язків за таких умов. Таке зменшення кіль-

кості кроків зміни потужності не лише перетворює задачу з визначення оптима-

льних місць приєднання та потужності відновлюваних джерел енергії до електри-

чної мережі на визначення лише місць приєднання джерел, а й зменшує ефектив-

ність роботи методу. Фактично за таких умов доцільніше скористатися перебором 

можливих розв’язків. 

Збільшення кількості кроків потужності до десяти збільшило кількість мож-

ливих розв’язків задачі оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії 

за цих умов в порівнянні з початковим дослідом у 8 разів (дослід №3 у табл. 4.2), 

а необхідна кількість випробувань для отримання гарного розв’язку з достовірніс-

тю 95% збільшилася до 1700 випробувань або близько в 1,7 рази, що складає 

0,77% від загальної кількості можливих розв’язків за таких умов. 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що збільшення кількості 

можливих варіантів зменшує частоту появи оптимальних розв’язків та разом з 
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тим підвищує точність визначення оптимальної потужності відновлюваних дже-

рел енергії в електричній мережі. Хоч частота появи оптимальних розв’язків зме-

ншується, але й частка від загальної кількості можливих розв’язків також змен-

шується Отже, з’являється необхідність знайти компроміс між точністю визна-

чення оптимальної потужності відновлюваних джерел енергії в електричній ме-

режі та тривалістю проведення випробувань. Зважаючи на необхідність прове-

дення перевірок змін в роботі методу шляхом перебору всіх можливих розв’язків, 

було прийнято рішення виконувати подальші дослідження ефективності роботи 

методу при десяти кроках зміни потужності відновлюваних джерел енергії. 

У досліді № 5 (табл.4.2) визначення діапазонів потужності було виконано за 

допомогою нового критерію K2 (пункт 2.7.1), який дає змогу коректніше визнача-

ти вузли підключення відновлюваних джерел енергії з технічної точки зору. Ви-

користання критерію K2 дало змогу досягти значно більшого максимального зна-

чення цільової функції за незмінної кількості можливих розв’язків. Як видно з 

табл. 4.2 частота появи «найкращих» та «гарних» оптимальних розв’язків майже 

не змінилася, тоді як частота появи «хороших» розв’язків дещо знизалася. Проте 

значення цільової функції «хороших» розв’язків починається від 1,34107, що 

більш ніж на 10% перевищує максимальне значення цільової функції, яке можна 

було отримати в дослідах №№ 1-3. 

Для порівняння було проведено дослід № 4 (табл. 4.2), суть якого полягає у 

використанні однакових діапазонів потужності для всіх відновлюваних джерел 

енергії. На відміну від дослідів №№ 1-3 у четвертому максимальне значення по-

тужності всіх відновлюваних джерел енергії дорівнює максимальному значенню 

потужності найпотужнішого джерела у досліді № 5. Таким чином, в досліді № 4 

охоплюються й розв’язки досліду № 5. Проте менша точність розв’язків не дала 

змоги досягти такого максимального значення цільової функції як у досліді № 5, а 

велика концентрація неоптимальних розв’язків значно зменшила ефективність 

роботи методу. 

Таким чином, на основі досліджень, що проводилися з метою підвищення 

ефективності роботи методу, запропоновано діапазони потужності відновлюваних 
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джерел енергії задавати дискретно десятьма кроками, а самі діапазони – визначати 

за критерієм K2. 

 

4.3 Оптимальний рівень впровадження відновлюваних джерел енергії в 

електричних мережах та ефективність роботи методу 

 

 

Аналіз статистичних випробувань показав, що при приєднанні декількох 

відновлюваних джерел енергії до мережі сумарна потужність таких джерел може 

перевищувати сумарну потужність навантаження мережі. Такі розв’язки задачі не 

можуть бути ефективними апріорі. Тому повинні бути виключені з розгляду, для 

цього введено додаткове обмеження максимальної потужності Pj.max відновлюва-

них джерел енергії: 

 

  
 .max 2min ;
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, (4.1) 

 

де Pl – сумарне навантаження мережі; N(i) – кількість відновлюваних джерел енер-

гії в електричній мережі. 

Для прикладу на рис. 4.2 зображено як змінився рівень впровадження (від-

ношення сумарної потужності відновлюваних джерел енергії до сумарного наван-

таження мережі) серед розв’язків задачі для трьох відновлюваних джерел енергії в 

електричній мережі ІЕЕЕ 9-bus test system. 

Завдяки додатковому обмеженню максимальної потужності Pj.max відновлю-

ваних джерел енергії ефективність роботи методу покращилася. Кількісно оцінку 

ефективності методу запропоновано визначати так: 
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Рис. 4.2. Діаграма групових частот варіантів приєднання відновлюваних джерел 

енергії за рівнем впровадження : 

1. Обмеження максимальної потужності джерел за критерієм K2: Pj.max = f (K2). 

2. Обмеження максимальної потужності джерел за критерієм K2 та за рівнем 

впровадження: (4.1). 

 

де Nрозр – кількість випробувань, які необхідно виконати для знаходження опти-

мального розв’язку задачі; Nвсіх – кількість існуючих розв’язків задачі. 

В табл. 4.3 та 4.4 для порівняння наведено ефективність застосування мето-

ду при обмеженні максимальної потужності відновлюваних джерел енергії лише 

за критерієм K2 та за (4.1) відповідно. 

Як видно з табл. 4.3 визначення оптимального приєднання для одного від-

новлюваного джерела енергії запропонованим методом є недоцільним. Та варто 

зазначити, що задача оптимального приєднання одного джерела до електричної 

мережі є доволі простою на відміну від задачі оптимального приєднання більшого 

числа відновлюваних джерел енергії та не завжди потребує спеціальних методів. 

Визначення оптимального приєднання більше ніж одного джерела запропонова-

ним методом, як виявилося, також не завжди є ефективним. Наприклад,  
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Таблиця 4.3 

Ефективність методу для різних електричних мереж з обмеженням максима-

льної потужності ВДЕ за критерієм K2 

Електрична 

мережа 

Кількість 

ВДЕ 

Кількість 

можливих 

розв’язків* 

Розв’язки з W(i) ≥ 0,97·Wmax** Ефективність 

kеф роботи ме-

тоду, % 
кількість 

у % від кількості 

можливих 

9-шинна 

1 160 2 1,25 -50 

2 11 200 5 0,04 39,3 

3 448 000 13 0,003 76,8 

14-шинна 
1 240 3 1,25 0 

2 26 400 62 0,23 95,1 

39-шинна 
1 760 2 0,26 -58 

2 281 200 4 0,001 25,0 

57-шинна 
1 1 120 2 0,18 -52 

2 616 000 2 < 0,001 -50 

Примітка. *Кількість можливих розв’язків задачі розраховується з врахуванням 

кількості типів ВДЕ (СЕС та ВЕС) та кількості R кроків потужності в діапазоні від 

Pj.min до Pj.max (R = 10). 

**Під Wmax мається на увазі максимальне значення цільової функції, яке може бу-

ти досягнутим за заданих умов: певна електрична мережі, кількість ВДЕ тощо. 

 

визначення оптимальних розв’язків задачі приєднання двох відновлюваних дже-

рел енергії до 57-шинної дослідної мережі вимагає виконати десь у півтора рази 

більше випробувань Монте-Карло, ніж існує всього розв’язків задачі. Тоді як ана-

логічна задача у 14-шинній дослідній електричній мережі вимагає проведення кі-

лькості випробувань, яка у 20 разів менша за кількість існуючих розв’язків задачі. 

З табл. 4.4 видно, що ефективність методу у деяких випадках покращилася, 

а у деяких залишилася незмінною. Зокрема, ефективність роботи методу при 

розв’язанні задачі для трьох відновлюваних джерел енергії у електричній мережі  
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Таблиця 4.4 

Ефективність методу для різних електричних мереж з обмеженням максима-

льної потужності ВДЕ за (4.1) 

Електрична 

мережа 

Кількість 

ВДЕ 

Кількість 

можливих 

розв’язків 

Розв’язки з W(i) ≥ 0,97·Wmax Ефективність 

kеф роботи ме-

тоду, % 
кількість 

у % від кількості 

можливих 

9-шинна 

1 160 2 1,25 -50 

2 11 200 5 0,04 39,3 

3 448 000 64 0,01 95,3 

14-шинна 
1 240 2 0,83 0 

2 26 400 76 0,29 95,8 

39-шинна 
1 760 2 0,26 -58 

2 281 200 4 0,001 25,0 

57-шинна 
1 1 120 2 0,18 -52 

2 616 000 3 < 0,001 0 

 

ІЕЕЕ 9-bus test system значно зросла – kеф зріс з 76,8% до 95,3%. Приєднання двох 

відновлюваних джерел енергії до електричної мережі ІЕЕЕ 39-bus test system ви-

магає проведення такої ж кількості випробувань як і раніше. А для розв’язання 

задачі приєднання двох відновлюваних джерел енергії до 57-шинної електричної 

мережі треба виконати стільки ж випробувань, скільки існує розв’язків цієї задачі, 

хоча це менше, ніж раніше (табл. 4.3). Таким чином, обмеження рівня впрова-

дження відновлюваних джерел енергії в електричні мережі подекуди покращило 

ефективність роботи методу, проте існує необхідність детальнішого дослідження 

впливу рівня впровадження таких джерел в електричні мережі на розв’язки задачі. 

Нижче наведено розподіли відносних значень W* (відносно відповідного 

Wmax) цільової функції розв’язків для різних електричних мереж. Встановлено, що 

при різній кількості відновлюваних джерел енергії в електричній мережі розподіл  
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дещо змінюється, але на вигляд ці розподіли дуже схожі. На рис. 4.3-4.5 наведено 

розподіли при приєднанні одного, двох та трьох таких джерел до 9-шинної елект-

ричної мережі відповідно. Варто зазначити, що кожна мережа має власний розпо-

діл, який не схожий на розподіли інших мереж. На рис. 4.6 наведено розподіл при 

приєднанні двох відновлюваних джерел енергії до 39-шинної електричної мережі. 

Як видно з рис. 4.6 розв’язків для двох відновлюваних джерел енергії з рівнем 

впровадження понад 0,4 в.о. немає. Аналіз статистичних випробувань показав, що 

у розв’язків з рівнем впровадження понад 0,4 в.о. не збігається ітераційний розра-

хунок усталеного режиму. З цього можна зробити висновок, що у різних мережах 

можна розмістити різну потужність відновлюваних джерел енергії, проте попере-

дньо невідомо яку саме. 

 

Рівень впровадження ВДЕ, в.о. 

 

Рис. 4.3. Відносні значення W* ЦФ у 9-шинній ЕМ при приєднанні одного ВДЕ 
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Рівень впровадження ВДЕ, в.о. 

 

Рис. 4.4. Відносні значення W* ЦФ у 9-шинній ЕМ при приєднанні двох ВДЕ 

 

Рівень впровадження ВДЕ, в.о. 

 

Рис. 4.5. Відносні значення W* ЦФ у 9-шинній ЕМ при приєднанні трьох ВДЕ 
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Рівень впровадження ВДЕ, в.о. 

 

Рис. 4.6. Відносні значення W* ЦФ у 39-шинній ЕМ при приєднанні двох ВДЕ 

 

Перевірка впливу кількості R кроків потужності в діапазоні від Pj.min до Pj.max 

показала, що структура розподілу розв’язків не змінюється, а лише стає детальні-

шою. На рис. 4.7-4.8 наведено розподіли відносних значень W* цільової функції 

розв’язків при приєднанні двох відновлюваних джерел енергії до 14-шинної елек-

тричної мережі при R = 10 та R = 100 відповідно. Варто зазначити, що частка оп-

тимальних розв’язків при збільшенні R залишилася майже незмінною. Кількість 

необхідних випробувань також залишилася майже незмінною, проте загальна кі-

лькість варіантів, як і ефективність роботи методу, зросла у 100 разів. 

Дослідження оптимального рівня впровадження відновлюваних джерел 

енергії в електричних мережах показало наскільки важливим є питання вибору  
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Рівень впровадження ВДЕ, в.о. 

 

Рис. 4.7. Відносні значення W* ЦФ у 14-шинній ЕМ при приєднанні двох ВДЕ при 

R = 10 

 

Рівень впровадження ВДЕ, в.о. 

 

Рис. 4.8. Відносні значення W* ЦФ у 14-шинній ЕМ при приєднанні двох ВДЕ при 

R = 100 
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місць приєднання джерел. На рис. 4.9-4.10 наведено розподіл відносних значень 

цільової функції за різних рівнів впровадження двох відновлюваних джерел енер-

гії у дослідних електричних мережах ІЕЕЕ 9-bus test system та ІЕЕЕ 14-bus test sys-

tem при R = 100 відповідно. Вертикальними чорними лініями обмежено оптима-

льні рівні впровадження відновлюваних джерел енергії в цих мережах. Маленька 

чорна область — це область з оптимальними розв’язками.  

 

Рівень впровадження ВДЕ, в.о. 

 

 

Рис. 4.9. Відносні значення W* ЦФ у 9-шинній ЕМ при приєднанні двох ВДЕ при 

R = 100 

 

Як можна побачити з графіків (рис. 4.9-4.10) в деяких мережах можуть бути 

надзвичайно важливими місця приєднання відновлюваних джерел енергії. Напри-

клад, оптимальний рівень впровадження відновлюваних джерел енергії у дослідну  
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Рівень впровадження ВДЕ, в.о. 

 

 

Рис. 4.10. Відносні значення W* ЦФ у 14-шинній ЕМ при приєднанні двох ВДЕ 

при R = 100 

 

9-шинну електричну мережу складає від 0,21 до 0,35 в.о. від навантаження мере-

жі. Та разом з тим неправильне розміщення в мережі такої потужності може знач-

но погіршити режимні параметри. Як видно з цього графіка відносне значення ці-

льової функції W* окремих розв’язків за такого ж рівня впровадження може бути 

дуже низьким. Тоді як в 14-шинній дослідній мережі таких низьких значень не 

спостерігається. 

Для різних дослідних мереж та різної кількості відновлюваних джерел енер-

гії було визначено оптимальні рівні впровадження (табл. 4.5). З’ясовано, що оп-

тимальний рівень впровадження відновлюваних джерел енергії зростає при збі-

льшенні кількості джерел в електричній мережі та не залежить від розмірності 

мережі. При цьому частка оптимальних варіантів приєднання джерел відновлюва-

них джерел енергії до електричних мережі зменшується при збільшенні кількості 

джерел та також не залежить від розмірності електричної мережі (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.5 

Оптимальні рівні впровадження ВДЕ у дослідні ЕМ 

Електрична мережа 9-шинна 14-шинна 39-шинна 57-шинна 

Кількість ВДЕ 

1 0,17 – 0,21 0,35 – 0,41 0,10 – 0,14 0,19 – 0,20 

2 0,24 – 0,32 0,33 – 0,49 0,14 – 0,21 — 

3 0,29 – 0,65 — — — 

 

Таблиця 4.6 

Частка оптимальних варіантів приєднання ВДЕ до дослідних ЕМ 

Електрична мережа 9-шинна 14-шинна 39-шинна 57-шинна 

Кількість ВДЕ 

1 1,25% 0,83% 0,26% 0,18% 

2 0,04% 0,29% < 0,01% — 

3 0,01% — — — 

 

Таким чином, попередньо не дослідивши мережу, неможливо зробити ви-

сновок щодо оптимального рівня впровадження відновлюваних джерел енергії у 

електричній мережі, що в свою чергу не дає можливості значно звузити область 

пошуку оптимальних розв’язків і підвищити ефективність роботи методу, хоча 

фактично множина оптимальних варіантів приєднання відновлюваних джерел 

енергії до електричної мережі обмежується рівнями впровадження таких джерел 

менше 80%. 

 

 

4.4 Визначення достатності кількості проведених статистичних випробувань 

 

 

Ще одним важливим питанням, що також впливає на ефективність роботи 

методу, є визначення достатності кількості статистичних випробувань Монте-
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Карло [82], оскільки недостатнє число випробувань не даватиме бажаної достові-

рності результатів, а надмірне число випробувань знижуватиме ефективність ро-

боти методу. Досі кількість необхідних випробувань визначалася при відомому 

глобальному максимуму, проте така інформація недоступна без попереднього 

розв’язання задачі. 

З метою визначення достатності кількості випробувань можуть контролю-

ватися такі параметри сукупності розв’язків, як максимальне значення, середнє 

значення, медіана, середньоквадратичне відхилення тощо. Проте спостереження 

за цими параметрами не дає підстав стверджувати, що ті чи інші параметри збіга-

ються. Для прикладу на рис. 4.11-4.15 наведено відповідно залежність середньок-

вадратичного відхилення, середнього, мінімального, максимального, медіани зна-

чень цільової функції від кількості випробувань для випадку приєднання двох 

відновлюваних джерел енергії до мережі ІЕЕЕ 14-bus test system. Кількість необ-

хідних випробувань в такому випадку становить близько 1100 (позначено верти-

кальним штрих-пунктиром на рисунках), але як видно на рис. 4.11-4.15 збіжності 

досліджуваних величин не спостерігається. Окрім того розрахунок власне серед-

ньоквадратичного відхилення при великій кількості випробувань вимагає доволі 

багато обчислень, що значно збільшує тривалість розрахунків. 
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Рис. 4.11. Середньоквадратичне відхилення значень цільової функції 
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Рис. 4.12. Середнє значення цільової функції 
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Рис. 4.13. Мінімальне значення цільової функції 
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Рис. 4.14. Максимальне значення цільової функції 

 

 

Рис. 4.15. Медіана значень цільової функції 
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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, не-

обхідно його вдосконалити. 

 

 

4.5 Висновки до розділу 

 

 

1. Для дослідження ефективності методу розроблено відповідну методику, 

використання якої дає змогу кількісно оцінити швидкодію методу за умови гаран-

тованого з певною достовірністю отримання оптимального розв’язку задачі приє-

днання відновлюваних джерел енергії. 

2. Проведено комплексне дослідження роботи методу на різних дослідних елек-

тричних мережах. Визначено, що недоцільно виконувати пошук оптимальних місць 

приєднання та потужності відновлюваних джерел енергії до електричних мереж при 

рівнях впровадження понад 100%. Тому було розроблено додаткові обмеження поту-

жності відновлюваних джерел енергії. З’ясовано, що оптимальний рівень впрова-

дження відновлюваних джерел енергії зростає при збільшенні кількості приєднаних 

джерел до електричної мережі та не залежить від розмірності мережі. При цьому част-

ка оптимальних варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії зменшується при 

збільшенні кількості джерел та також не залежить від розмірності електричної мережі.  

3. Дослідження ефективності методу з використанням статистичних випро-

бувань Монте-Карло показало, що кількість необхідних випробувань для отри-

мання оптимального розв’язку не залежить від загальної кількості можливих варі-

антів, а залежить від частоти появи оптимальних розв’язків. Таким чином, ефек-

тивність запропонованого методу збільшується при зростанні числа можливих 

варіантів приєднання відновлюваних джерел енергії до електричної мережі, тобто 

при точнішому визначенні оптимальної потужності, але для цього необхідно про-

водити пошук в області оптимальних розв’язків. Проте питання визначення необ-

хідної кількості випробувань так і не було вирішеним. Розроблений метод у пред-

ставленому вигляді має обмежену сферу використання при розв’язанні поставле-

ної задачі. Отже необхідно його вдосконалити. 
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РОЗДІЛ 5  

КОМБІНОВАНИЙ СТОХАСТИЧНИЙ МЕТОД ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ 

ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДО 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

 

 

5.1 Особливості запропонованого методу 

 

 

У новому комбінованому стохастичному додатково до методу статистичних 

випробувань, на якому був заснований попередній варіант методу, поєднано меха-

нізми еволюційних алгоритмів, що показали свою ефективність при розв’язанні 

оптимізаційних задач [83], та методику звуження простору пошуку. Таке поєд-

нання дає змогу значно підвищити ефективність методу та зменшити вплив влас-

тивостей мережі на роботу методу. Особливістю запропонованого методу є те, що 

метод дає змогу отримати не один оптимальний розв’язок, а декілька розв’язків, 

які доцільно розглядати вже на стадії проектування варіантів приєднання віднов-

люваних джерел енергії до електричної мережі. 

Як вже зазначалося, розв’язання задачі оптимального приєднання віднов-

люваних джерел енергії полягає у визначенні оптимальних комбінацій шин елект-

ричної мережі, до яких можуть бути приєднані такі джерела, та відповідних їм 

потужностей. Весь простір пошуку розв’язків – це сукупності комбінацій шин ме-

режі, відповідних діапазонів потужності та типів відновлюваних джерел енергії, 

поєднання яких утворює усі можливі варіанти розв’язання цієї задачі. 

Базові підходи до підвищення ефективності процесу розв’язання задачі роз-

глядалися у підрозділі 4.2. Одним із таких підходів є зменшення кількості можли-

вих розв’язків задачі. Це дає змогу зменшити кількість необхідних випробувань 

методу Монте-Карло, але змушує встановлювати певні допущення, які призведуть 

до зниження точності розв’язку задачі. Погіршення точності можна уникнути,  
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зменшуючи кількість можливих розв’язків задачі за певними критеріями та збері-

гаючи найкращі розв’язки (визначаються значенням цільової функції — чим бі-

льше значення цільової функції, тим кращим є певний розв’язок) задачі. Оскільки 

розв’язок – це, зокрема, й комбінація шин, то відповідно зберігаються й «найкра-

щі» (оптимальні) шини. Таким чином, суть роботи методу полягає у звуженні від 

ітерації до ітерації «популяції» шин, які використовуються для формування мож-

ливих розв’язків задачі (рис. 5.1); та у «еволюційному виживанні» шин, на яких 

базуються найкращі розв’язки, між різними популяціями. Розв’язання задачі у 

цьому випадку схоже на природний відбір живих організмів – найменш пристосова-

ні особини-розв’язки популяції відкидаються та не беруть подальшої участі в ево-

люції виду. За такими ж принципами відбувається звуження простору пошуку – 

уточнюються діапазони потужності та відкидаються шини електричної мережі, 

які утворюють найменш ефективні розв’язки задачі, а оптимальні шини зберіга-

ються та беруть участь у подальших розрахунках. 

 

 

j = 0

Початкова 

вибірка

Ітераційний розрахунок

j = j + 1
Kритерій 

зупинки

Весь простір 

розв’язків

Завершення 

розрахунків

–

+

Звуження простору розв’язків

— Відбір шин ЕМ
— Звуження діапазонів потужності ВДЕ

Уточнення розв’язків

 

Рис. 5.1. Основні етапи роботи комбінованого стохастичного методу 

 

 

m = 0 m = m + 1 
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5.2 Алгоритм роботи комбінованого стохастичного методу 

 

 

У роботі комбінованого стохастичного методу можна виділити два етапи.  

На першому етапі створюється початкова вибірка – сукупність шин елект-

ричної мережі та діапазонів потужності відновлюваних джерел енергії, що отри-

муються внаслідок експертного обмеження всього простору пошуку – усіх шин 

електричної мережі та невизначених діапазонів потужності відновлюваних дже-

рел енергії – за певними евристичними правилами. Так, на першому етапі заздале-

гідь відкидаються шини та певні значення потужності джерел, які можуть призве-

сти до виникнення очевидно неефективних варіантів приєднання відновлюваних 

джерел енергії до електричної мережі.  

Створення початкової вибірки починається з формування сукупності шин, 

які відбираються за результатами двох незалежних розрахунків (рис. 5.2). 

 

Початковий набір розв’язків задачі

Весь простір пошуку

«Алгоритм А» «Алгоритм Б»

Відкидання очевидно непридатних місць для приєднання ВДЕ

Початкова вибірка

(перелік шин та відповідних діапазонів зміни потужності ВДЕ)
 

Рис. 5.2. Визначення шин ЕМ та діапазонів потужності ВДЕ в яких доцільно ви-

значати оптимальні варіанти розв’язання задачі 
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Метою розрахунку за алгоритмом А є визначення шин, які беруть участь в 

найкращих розв’язках задачі при приєднанні одного відновлюваного джерела 

енергії до електричної мережі. Також за алгоритмом А визначається оптимальна 

потужність відновлюваного джерела енергії 
max

bP  для кожної b-ї шини, якщо одне 

джерело приєднувати саме до цієї шини. Визначена таким чином потужність 
max

bP  

буде використовуватися як обмеження діапазону допустимої потужності відпові-

дних відновлюваних джерел енергії, оскільки оптимальний рівень впровадження 

(відношення сумарної потужності відновлюваних джерел енергії до сумарного 

навантаження мережі) зростає при збільшенні кількості відновлюваних джерел 

енергії в електричній мережі, але при цьому потужність кожного окремого такого 

джерела знижується. 

Метою розрахунку за алгоритмом Б є визначення шин, які з найбільшою 

ймовірністю будуть брати участь в найкращих розв’язках задачі при приєднанні 

заданого числа N відновлюваних джерел енергії до електричної мережі. Для цього 

проводиться певна кількість Nc випробувань методом Монте-Карло. Потужність 

відновлюваних джерел енергії PВДЕ.j може приймати певне значення, що визнача-

ється критерієм K2 (пункт 2.7.1). Критерій K2 дає змогу з технічної точки зору ви-

значати таку потужність відновлюваного джерела енергії, яку можна приєднати 

до шини електричної мережі без застосування додаткових засобів компенсації. 

За результатами розрахунків за алгоритмами А та Б формується сукупність 

шин початкової вибірки, до якої входить основна частка шин, що беруть участь у 

розрахунках. Запропоновано встановити цю частку на рівні 0,75 від загальної кі-

лькості шин. Більша частка негативно вплине на збіжність ітераційного розрахун-

ку, менша – збільшує ризик втрати тих шин, що входять до найкращого розв’язку 

задачі. Певна кількість шин до початкової вибірки відбирається на підставі ре-

зультатів розрахунків за алгоритмом А, решта — за алгоритмом Б.  

Необхідність проведення розрахунків за обома алгоритмами обумовлена на-

ступним: 
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– найкращі розв’язки задачі для різної кількості відновлюваних джерел ене-

ргії зазвичай є схожими, тому виконується пошук оптимальних місця приєднання, 

потужності та типу одного відновлюваного джерела енергії (алгоритм А); 

– інколи найкраще місце приєднання одного відновлюваного джерела енер-

гії вже не є найкращим при приєднанні декількох джерел до електричної мережі, 

аби не втратити шини, що можуть входити до найкращих розв’язків задачі при 

приєднанні до мережі декількох відновлюваних джерел, виконується наближений 

пошук оптимальних місць приєднання заданого числа N таких джерел (алго-

ритм Б). 

Таким чином, початкова вибірка охоплює 0,75 від загальної кількості шин 

електричної мережі, що були використані у розрахунках за алгоритмами А та Б, а 

також діапазони потужності відновлюваних джерел енергії на кожній шині b, що 

задаються дискретно двома 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 

звуження області пошуку. Крок за кроком зменшується перелік шин, до яких мо-

жуть бути приєднані відновлювані джерела енергії, та уточнюються можливі діа-

пазони потужностей джерел, які використовуються для пошуку найкращого варі-

анта приєднання відновлюваних джерел енергії до електричної мережі. Завершен-

ня розрахунків відбувається, коли найкращий розв’язок задачі не змінюється про-

тягом двох ітерацій.  

Уточнення області пошуку найкращого розв’язку починається з проведення 

розрахунків за обмеженнями початкової вибірки (рис. 5.3) – нульова (m = 0) іте-

рація. Для цього проводиться певна кількість Nc випробувань методом Монте-

Карло. Дискретність R зміни потужності відновлюваних джерел енергії в діапазо-

ні від Pb.min до Pb.max дорівнює двом (R = 2, рис. 5.3). Верхні Pb.max та нижні Pb.min 

границі діапазонів потужності визначені на першому етапі. 
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Початкова 

вибірка
m = 0
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Рис. 5.3. Алгоритм еволюційного уточнення та звуження області пошуку оптима-

льних розв’язків задачі 

 

Обсяг кожної наступної популяції зменшується та становить 0,75 від обсягу 

попередньої популяції, поки не досягне заданого мінімуму. До m-ї популяції вхо-

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

підхід дає змогу уникнути помилкового відкидання «найкращих» шин. Також, за-

хистом від помилкового відкидання оптимальних варіантів є збереження певної їх 

кількості на кожній ітерації. 

На кожній ітерації виконується уточнення діапазонів потужності відновлю-

ваних джерел енергії. Для цього, наприклад, з деякої кількості оптимальних варі-

антів приєднання відновлюваних джерел енергії розраховується середнє значення 

потужності .av bP  b-ї шини, яке порівнюється з середнім значення потужності Pav.b 

діапазону, що використовувався у розрахунку: 

 

 .
.

.

av b
av b

av b

P
k

P


 . (5.1) 

 

Діапазони потужності від Pb.min до Pb.max b-ї шини коригуються з урахуван-

ням коефіцієнту (5.1): 
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 (5.2) 

 

Після кожної наступної ітерації перевіряється критерій завершення розра-

хунку (позначено літерою K на рис. 5.3): якщо найкращий розв’язок не змінюєть-

ся протягом 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 розрахун-

ки методу збігаються за шість ітерацій.  

На кожній ітерації дискретність визначення потужносі відновлюваного 

джерела енергії у діапазоні від Pb.min до Pb.max, збільшується. Так, на m-тій ітерації 

R = (m + 1)·2. Таким чином зростає точність розв’язків. Максимальне значення 

дискретності R обмежено на рівні десяти, що обумовлено достатньою точністю 

розв’язків при якомога меншому зростанню кількості можливих розв’язків. 

 

 

5.3 Результати розрахунково-модельних випробувань  

 

 

Розрахунки виконувалися на відомих дослідних 9-, 14-, 39- та 57-шинній 

електричних мережах IEEE. Власне деякі результати розрахунків вже були пред-

ставлені в цій дисертаційній роботі. Так, у табл. 2.6-2.9 пункту 2.7.3 результати 

були отримані запропонованим комбінованим стохастичним методом.  

У табл. 5.1 наведено порівняння ефективності роботи розробленого методу 

для різних електричних мереж та орієнтовні тривалості розрахунків за запропоно-

ваним комбінованим стохастичним методом Tзапр та для повного перебору варіан-

тів Тповн. 

Як можна побачити з табл. 5.1, запропонований метод має високу швидко-

дію. Визначення оптимальних варіантів приєднання відновлюваних джерел  

 



132 

Таблиця 5.1 

Характеристика роботи методу 

ЕМ 
N  

ВДЕ 

kеф, % 

Tзапр Nвсіх при R = 10 Тповн 
метод на базі 

Монте-Карло 

(розділ 4) 

комбінований 

стохастичний 

метод 

IEEE 9 

2 39,30 93,53 4 с 11 200  45 с  

3 95,31 99,84 5 с 448 000  35 хв  

4 — > 99,99 1 c 11 200 000  18 год  

IEEE14 

2 95,83 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  

IEEE 39 

2 25,00 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  

IEEE 57 

2 0 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  

 

енергії для будь-якої з розглянутих електричних мереж тривало менше двох го-

дин, тоді як дослідження всіх можливих варіантів приєднання таких джерел три-

ватиме до 27 років. Отже ефективність роботи запропонованого методу є дуже 

високою для схем різної розмірності та безпосередньо не залежить від властивос-

тей мережі.  

Таким чином, розроблений комбінований стохастичний метод розв’язання 

задачі оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії до електричних 

мереж має такі особливості: 
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1) Багатокритеріальна цільова функція, яка описує варіанти приєднання від-

новлюваних джерел енергії до електричної мережі з точок зору: системного опе-

ратора, інвестора та визначення компромісного рішення; 

2) Метод визначає максимально допустиму потужність відновлюваного 

джерела енергії, яке можна приєднати до певної шини мережі без застосування 

додаткових засобів компенсації реактивної потужності, за умови врахування чут-

ливості до коливання напруги та потужності короткого замикання; 

3) Метод враховує стохастичний характер роботи відновлюваних джерел 

енергії, нормальні та ремонтно-аварійні схеми роботи електричних мереж, дає 

змогу отримувати рішення для складнозамкнених електричних мереж; 

4) Для досягнення швидкодії та незалежності від топології, параметрів та 

властивостей електричної мережі у методі поєднано обчислювальні можливості 

еволюційних алгоритмів та методу статистичних випробувань.  

 

 

5.4 Висновки до розділу 

 

 

Для оптимального приєднання відновлюваних джерел енергії до електрич-

них мережах запропоновано комбінований стохастичний метод, який дає змогу 

мінімізувати втрати потужності в електричних мережах та максимізувати еконо-

мічну ефективність приєднуваних відновлюваних джерел енергії, враховуючи 

особливості електричних мереж України. Представлений метод відрізняється ви-

сокою швидкодією, а ефективність його роботи безпосередньо не залежить від 

топології, параметрів та властивостей досліджуваної мережі, що підтверджується 

результатами розрахунково-модельних випробувань на відомих дослідницьких 

мережах. 

 

 



134 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливе наукове завдання з визначення 

оптимальних місць приєднання, потужності та типів відновлюваних джерел енер-

гії в електричних мережах України шляхом розробки комбінованого стохастично-

го методу, який дає змогу мінімізувати втрати потужності в ЕМ та максимізувати 

економічну ефективність приєднуваних ВДЕ, враховуючи особливості розвитку 

електричних 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 бі-

льшості з них метою оптимізації є лише мінімізація втрат потужності та не врахо-

вано особливості роботи відновлюваних джерел енергії. Крім того багато методів 

орієнтовані на визначення оптимальних 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 максималь-

но допустимої потужності відновлюваного джерела енергії, яке можна приєднати 

до певної шини мережі без застосування додаткових засобів компенсації реактив-

ної потужності. Використання цього критерію дає змогу точніше в порівнянні з 

відомими подібними критеріями визначати граничну потужність джерела, приєд-

нання якого до шини електричної мережі не призведе до неприпустимих відхи-

лень напруги у місці підключення, а використання методики дає змогу значно 

звузити область пошуку оптимальних розв’язків задачі. 
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4. Експериментально доведено необхідність врахування можливих змін у 

конфігурації електричної мережі та стохастичного характеру роботи відновлюва-

них джерел енергії, для чого розроблено відповідні алгоритм та методику.  

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 

вигляді додатків до програмного комплексу DIgSILENT PowerFactory, що дає мо-

жливість проводити розрахунки для електричних мереж реальних енергосистем. 

7. На основі серії проведених дослідів на типових електричних мережах 

ІЕЕЕ перевірено працеспроможність запропонованого комбінованого стохастич-

ного методу та доведено високу його ефективність при розв’язанні задачі оптима-

льного приєднання відновлюваних джерел енергії до електричних мереж.  

8. Запропонований комбінований стохастичний метод забезпечує високу 

ймовірність (близько 95%) знаходження глобального оптимуму задачі оптималь-

ного приєднання відновлюваних джерел енергії з високою швидкодією. Результа-

ти розрахунків комбінованого стохастичного методу порівняно практично співпа-

дають з результатами розрахунків за відомим методом повного перебору варіан-

тів. 

9. Розроблені метод та моделі рекомендовано використовувати на підприєм-

ствах електроенергетичної галузі, діяльність яких пов’язана з проектуванням еле-

ктричних мереж, при впровадженні відновлюваних джерел енергії в електричні 

мережі. 
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