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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку енергетики України 

характеризується все більшим поширенням установок генерації електричної 
потужності з відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ). За останні три роки, 
згідно даних Держенергоефективності України, частка ВДЕ в енергетичному 
балансі зросла в 1,5 рази. 

Найбільшого розповсюдження набули сонячні (СЕС) та вітрові 
електростанції (ВЕС). На підприємствах агропромислового комплексу 
поширені установки з переробки біологічних відходів з подальшим 
виробництвом електроенергії – біогазові електростанції (БГЕ). Метою 
встановлення зазначених установок на промислових підприємствах є зниження 
плати за спожиту електроенергію за рахунок власного її виробництва. До того 
ж, продаж генерованої електроенергії за «зеленим» тарифом значно скорочує 
термін окупності установок генерації електроенергії з ВДЕ. 

При застосуванні установок з ВДЕ на промислових підприємствах, точка 
їх підключення до розподільної електричної мережі (РЕМ), як правило, 
співпадає з точкою приєднання електроспоживачів. Це веде до того, що в 
режимі генерації електричної потужності відбувається підвищення напруги в 
точці приєднання установки генерації до мережі. Тому в режимі реверсивного 
потоку потужності в РЕМ можуть спостерігатися понаднормові завищені 
значення усталеного відхилення напруги. 

Аналіз існуючих систем автоматичного керування (САК) установок з ВДЕ 
показує, що всі вони реалізують такий підхід до автоматичного керування, за 
якого обмежується рівень генерації активної потужності в мережу в залежності 
від фіксованого значення уставки по напрузі. Недоліком цього є зниження 
фінансових надходжень від продажу електроенергії за «зеленим» тарифом, що 
пов’язане зі зниженням рівня генерації активної потужності в мережу. Тому 
задача удосконалення САК установками з ВДЕ з метою забезпечення 
максимального рівня генерації активної потужності цими установками за умов 
дотримання нормально допустимих значень усталеного відхилення напруги в 
точці приєднання електроспоживачів до РЕМ є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основний 
зміст роботи складають результати досліджень, проведених автором протягом  
2006-2018 р.р. Робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки», зокрема п.п. 5 пункту 3 «Переліку пріоритетних 
тематичних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок на 
період до 2020 року», а також направленості тематики науково-дослідних робіт 
кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту 
Центральноукраїнського національного технічного університету «Розробка 
енергозберігаючих режимів та енергетичного контролю для промисловості» 
(номер державної реєстрації № 0103U2006105). 

Результати роботи використані в держбюджетній темі «Розробка та 
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дослідження комплексної електроенергетичної системи з використанням 
нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії для сільськогосподарського 
виробництва» (номер державної реєстрації № 0110U002140) та під час 
виконання НДР за грантом Кіровоградської обласної державної адміністрації і 
обласної ради для молодих науковців, договір №11/35Г213 «Оптимізація 
паливно-енергетичних балансів промислових та комунально-побутових 
об’єктів сільської місцевості з використанням альтернативних джерел енергії» 
(номер державної реєстрації №0113U007566). Автор брав участь у виконанні 
науково-дослідної роботи за грантом як виконавець. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є забезпечення 
максимально можливого рівня генерації активної потужності установками з 
відновлюваними джерелами енергії за умов дотримання нормально 
допустимих значень усталеного відхилення напруги в точці приєднання 
електроспоживачів до розподільної електричної мережі. 

Для досягнення поставленої мети пропонується здійснити поліпшення 
характеристик САК шляхом визначення та зміни в режимі реального часу 
уставки обмеження потужності генерації установками з ВДЕ та вирішити 
наступні завдання: 

1. Провести огляд існуючих методів та технічних засобів автоматичного 
керування установками генерації електричної потужності, що містять ВДЕ. 

2. Формалізувати задачу автоматичного керування установками генерації 
електричної потужності, що містять ВДЕ. 

3. Провести вибір методу розв’язання задачі автоматичного керування 
установками генерації електричної потужності, що містять ВДЕ. 

4. Розробити структурну схему САК та алгоритм визначення вектора 
керування. 

5. Створити комп’ютерну імітаційну модель САК установками генерації 
електричної потужності, що містять ВДЕ. 

6. Запропонувати технічну реалізацію розробленої САК. 
7. Провести експериментальне визначення ефекту від застосування 

розробленого алгоритму автоматичного керування установками генерації 
електричної потужності, що містять ВДЕ. 

Об'єкт дослідження – процеси автоматичного керування в комбінованих 
електроенергетичних системах (КЕЕС) з відновлюваними джерелами енергії. 

Предмет дослідження – система автоматичного керування установками 
генерації електричної потужності, що містять відновлювані джерела енергії. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених в роботі задач відбувалося 
за допомогою методів комп’ютерного імітаційного моделювання, методів 
оптимізації, методів теорії електричних кіл, методів теорії автоматичного 
керування, чисельних методів розв’язку задач. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
1. Вперше поставлена та розв’язана задача автоматичної зміни уставки 

обмеження потужності генерації установками з відновлюваними джерелами 
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енергії, що працюють в комбінованій електроенергетичній системі. 
2. Отримав подальший розвиток метод розв’язку задачі 

багатокритеріальної оптимізації шляхом наближення до утопічної точки в 
просторі критеріїв для формалізації задачі автоматичного керування 
генерацією активної потужності установками з відновлюваними джерелами. 

3. Удосконалено імітаційні моделі системи автоматичного керування 
установками генерації електричної потужності, що містять відновлювані 
джерела енергії, які, на відміну від існуючих, дозволяють проводити аналіз 
режимів роботи розподільних електричних мереж за умов забезпечення 
максимального рівня генерації активної потужності установками з 
відновлюваними джерелами енергії при дотриманні нормально допустимих 
значень усталеного відхилення напруги в точці приєднання електроспоживачів 
до розподільної електричної мережі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в забезпеченні 
максимального рівня генерації електричної потужності установками з ВДЕ: 

На основі наукових положень створено: 
– комп’ютерну імітаційну модель САК установками генерації електричної 

потужності, що містять ВДЕ; 
– методику визначення вектора керування установками генерації 

електричної потужності, що містять ВДЕ. 
Отримані в дисертаційній роботі наукові результати впроваджено в 

ТОВ «Електроактив-монтаж» та ТДВ «Інтерресурси», що підтверджено 
відповідними актами впровадження результатів наукових досліджень. 
Розроблена комп’ютерна імітаційна модель САК установками генерації 
електричної потужності, що містять ВДЕ, використовується в навчальному 
процесі на кафедрі «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент» 
ЦНТУ для підготовки фахівців за напрямом 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», що засвідчено актом використання 
результатів дисертаційної роботи в навчальному процесі. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати 
дисертаційної роботи, що виносяться на захист, отримані здобувачем 
одноосібно. Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих в 
співавторстві, наступний: [1] – запропоновано інтерпретувати задачу 
автоматичного керування режимом роботи КЕЕС з ВДЕ у вигляді задачі 
багатокритеріальної оптимізації, запропоновано адаптувати метод наближення 
до утопічної точки в просторі критеріїв для вирішення зазначеної задачі;  
[3] – запропоновано знаходити кінцевий розв’язок задачі багатокритеріальної 
оптимізації шляхом мінімізації відстані від утопічної точки до парето-
оптимальної множини розв’язків у просторі критеріїв; [4] – обґрунтовано 
доцільність застосування СЕС, ВЕС, БГЕ в рамках КЕЕС для 
електропостачання підприємств агропромислового комплексу України;  
[5] – розроблено математичні моделі оптимальних режимів вироблення та 
споживання електроенергії в КЕЕС з ВДЕ; [6] – запропонована методика 
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вибору елементів КЕЕС з ВДЕ; [7] – запропонована структура математичної 
моделі фотоелектричної батареї як джерела електричної енергії;  
[8] – розроблені комп’ютерні імітаційні моделі джерел ВДЕ, що входять до 
складу КЕЕС; [9] – сформульовано підхід до підвищення енергоефективності 
підприємств агропромислового сектору для умов центрального регіону 
України за рахунок впровадження КЕЕС з ВДЕ; [10] – проведено порівняння 
даних про сонячну радіацію за результатами багаторічних спостережень із 
даними SSE NASA; [12] – формалізовано задачу автоматичного керування 
режимами роботи КЕЕС з ВДЕ у вигляді задачі багатокритеріальної 
оптимізації; [13] – розроблена комп’ютерна імітаційна модель САК генерацією 
активної потужності ВДЕ в КЕЕС; [14] – розв’язки задачі автоматичного 
керування генерацією потужності ВДЕ в КЕЕС; [15] – запропонована методика 
вибору структури КЕЕС з ВДЕ; [16] – визначено основні шляхи оптимізації 
складових паливно-енергетичних балансів КЕЕС з ВДЕ; [17] – запропоновано 
спосіб сумісного живлення електроспоживачів від системи електропостачання 
з ВДЕ, що працюють паралельно з мережею. 

Апробація результатів досліджень. Основні положення та результати 
дисертаційних досліджень доповідались та обговорювалися на науково-
технічних конференціях: V Міжнародна науково-практична конференція 
«Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним 
джерелам енергії в регіоні», м. Львів 2-3 квітня 2009 року; Міжнародна 
науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі 
сучасних технологій», м. Тернопіль 21-22 грудня 2010 року; Всеукраїнська 
науково-практична інтернет-конференція «Автоматика та комп’ютерно-
інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та 
транспорті», м. Кропивницький 16-17 листопада 2017 року; II Міжнародна 
науково-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження», 
м. Івано-Франківськ 3-5 квітня 2018 року; Всеукраїнська науково-практична 
інтернет конференція «Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних 
систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, 
телекомунікаціях, енергетиці та транспорті», м. Кропивницький  
13-14 листопада 2018 року; Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології та проблеми 
енергоефективності в промисловості і сільському господарстві» (АКІТ-2018), 
м. Кропивницький 15-16 листопада 2018 року. 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових 
праць, із них: 10 статей у наукових фахових виданнях, з яких 2 статті у 
фахових виданнях України, занесених до міжнародних наукометричних баз 
(Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, CiteFactor, Polish Scholarly 
Bibliography, ВІНІТІ (Російська академія наук)), 1 зарубіжна публікація у 
виданні, що індексується в наукометричній базі Index Copernicus; 6 робіт у 
збірниках праць конференцій; 1 патент. 
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Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний 
обсяг дисертації складає 185 сторінок, з яких 20 сторінок містять 6 додатків. 
Основна частина викладена на 133 сторінках друкованого тексту, містить  
71 рисунок та 4 таблиці. Список використаних джерел містить  
113 найменувань та викладений на 15 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи та її зв’язок з науково-

дослідними роботами. Сформульовано мету і основні задачі дослідження. 
Визначено наукову новизну та практичну цінність одержаних результатів. 

У першому розділі проведено аналіз сучасного стану питання 
використання установок з ВДЕ, а також засобів автоматизації їх роботи. 
Встановлено, що для кліматичних умов України найдоцільнішим є 
використання сонячної, вітрової енергії а також енергії біомаси. При цьому 
сумісне використання зазначених джерел з ВДЕ в складі КЕЕС, що працює 
паралельно з електричною мережею, дозволяє знизити негативний вплив від 
нерівномірності потоків первинних енергетичних ресурсів. 

Проведений аналіз особливостей застосування установок з ВДЕ, що 
входять до складу КЕЕС, показав, що в режимі генерації електричної 
потужності вони спричиняють негативний вплив на показники якості 
електроенергії в РЕМ, зокрема призводять до понаднормового підвищення 
рівня усталеного відхилення напруги в точці приєднання електроспоживачів. В 
результаті проведеного аналізу існуючих методів та технічних засобів 
приєднання установок з ВДЕ до електричної мережі, встановлено, що одним із 
найпоширеніших підходів до вирішення проблеми понаднормового 
підвищення рівня усталеного відхилення напруги в режимі генерації КЕЕС є 
обмеження рівня генерації електричної потужності в мережу з допомогою 
напівпровідникових пристроїв (інверторів СЕС, керованих випрямлячів ВЕС та 
ін.). Аналіз існуючих САК генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС 
показав, що в більшості з них обмеження генерації електричної потужності в 
мережу відбувається за рахунок встановлення фіксованого значення 
максимально допустимого рівня відхилення напруги. Суттєвим недоліком 
такого підходу є те, що він призводить до неповного використання наявної 
потужності генерації ВДЕ, і, як наслідок, до зменшення доходу від генерації 
електричної енергії в мережу за «зеленим» тарифом. 

Зважаючи на це, задача удосконалення САК генерацією активної 
потужності ВДЕ в КЕЕС з метою забезпечення максимально можливого рівня 
генерації активної потужності установками з ВДЕ за умов дотримання 
нормально допустимих значень усталеного відхилення напруги в точці 
приєднання електроспоживачів до РЕМ є актуальною. 
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У другому розділі представлена загальна методика розв’язання задачі 
автоматичного керування генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС. 

Зазначена задача полягає в тому, що з метою одночасного забезпечення 
зниження рівня усталеного відхилення напруги на шинах споживачів та 
максимально ефективного використання наявної потужності ВДЕ необхідно 
мінімізувати два критерії шляхом автоматичного керування рівнем генерації 
активної потужності кожної з установок з ВДЕ. Задачу керування установками 
генерації електричної потужності, що містять ВДЕ, найдоцільніше 
інтерпретувати як задачу багатокритеріальної оптимізації: 

 

 
1 ген ген

2 ген ген

ген min max

( ) ( ) min;

( ) ( ) min;

[ ... ],
U

Q Р П Р

Q Р З Р

Р Р Р


  
  
 

 (1) 

 
де  Q1, Q2 – критерії оптимізації; Рген – потужність, яка генерується 
установками з ВДЕ в електромережу; [Рmin…Рmax] – область допустимих 
значень Рген; П(Рген) – дохід від генерації потужності установками з ВДЕ за 
ставкою «зеленого» тарифу: 

 

 ВДЕ
ген 0 ген( )П Р с Р , (2) 

 

де  ВДЕ
0с  – середнє арифметичне зважене по потужності генерації 

установками з ВДЕ значення ставки «зеленого» тарифу; ЗΔU(Рген) – економічні 
збитки від понаднормових значень усталеного відхилення напруги на 
затискачах електроспоживачів: 

 

  2 н
ген 1 ген 2

нmax

( ) ( )U
S

З Р a U P a
S    , (3) 

 
де ген( )U P  – значення усталеного відхилення напруги на затискачах 

електроспоживачів; а1, а2 – постійні коефіцієнти, що визначаються якісним 
складом електроспоживачів; Sн – поточне значення повної потужності 
навантаження; Sн max – максимальне значення повної потужності навантаження. 

В результаті проведеного аналізу існуючих методів розв’язку задачі 
багатокритеріальної оптимізації було визначено, що для вирішення задачі (1) 
найдоцільніше застосувати метод наближення до утопічної точки в просторі 
критеріїв. Вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації згідно зазначеного 
методу проводиться у 2 кроки: 

Крок 1. В результаті визначення оптимального значення кожного з 
критеріїв знаходяться координати утопічної точки Qут = (Qут1, Qут2) в просторі 
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критеріїв оптимізації . 
Крок 2. Шляхом розв’язку серії задач мінімізації відстані ρ від утопічної 

точки до парето-оптимальної множини розв’язків в просторі критеріїв 

знаходяться координати розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації opt
генP  в 

просторі керування . 
Вираз для знаходження кінцевого розв’язку задачі (1) для випадку 

мінімізації чебишевської відстані має вигляд: 
 

 
1 ген ут1 2 ген ут2

ген
1 2

ген min max

( ) ( )
( ) max , min;

[ ... ],

Q Р Q Q Р Q
F Р

Р Р Р

          
 

 (4) 

 
де  ζ1 та ζ2 – вагові коефіцієнти, що враховують відносну важливість 
кожного з критеріїв. 

Автоматичне керування генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС має 
дискретний характер, що пов’язано з конструктивними особливостями джерел 
з ВДЕ. Тому для пошуку координат утопічної точки Q1min, Q2min та кінцевого 
розв’язку задачі (1) було застосовано один із методів вирішення задач 
дискретної оптимізації, а саме метод повного перебору. 

За такого підходу, вирішення задачі керування (1) полягає в наступному: 
1. Проводиться дискретизація області допустимих значень потужності 

[Рmin…Рmax] з кроком Pген. 
2. Для кожного із значень Ргенi розраховуються значення критеріїв Q1, Q2. 

В результаті отримується скінченна множина значень: 
 

     1 1 ген1 2 ген1 1 ген 2 ген( ), ( ) , ..., ( ), ( )i i iD d Q P Q P d Q P Q P . (5) 

 
3. За допомогою методу повного перебору знаходяться координати 

утопічної точки Qут = (Q1min, Q2min) (мінімальне та максимальне значення 
елементів множини D). 

4. Знаходяться відстані l між елементами множини парето-оптимальних 
розв’язків D та променем m, що виходить з утопічної точки Qут під кутом . 
Для цього необхідно скористатись наступною формулою: 
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1
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2 2 2 2
1 2 2min 1 2 2min

21 1 1 1
1 2min 22 2

12 2

1 1

1 1

i i i i

i i i

Q Q Q Q Q Q
l Q Q Q


                                                     

.(6) 

 
В результаті отримується скінченна множина таких відстаней L = {l1…li} 
5. Методом повного перебору знаходиться мінімальний елемент lmin 

множини L. Кінцевим розв’язком задачі (1) буде елемент dlmin множини D, що 
відповідає мінімальному елементу lmin множини L. 

Геометрична інтерпретація описаного алгоритму знаходження розв’язку 
задачі (1) зображена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Геометрична інтерпретація вирішення задачі для випадку  
дискретної зміни керуючого впливу 

 
На рис. 1: Q1ут, Q2ут – координати утопічної точки Qут; d1…di – елементи 

парето-оптимальної множини розв’язків D; l1…li – відстані між елементами 
парето-оптимальної множини розв’язків D та променем m, що виходить з 
утопічної точки Qут під кутом . 

Знайденому кінцевому розв’язку задачі (1) dlmin відповідає значення 
критеріїв Q1, Q2, що отримуються при певній величині генерації Pген установок 
з ВДЕ із діапазону допустимих значень [Рmin…Рmax]. 
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В третьому розділі на основі знайденого розв’язку задачі 
багатокритеріальної оптимізації (1) було розроблено структурну схему САК 
генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС, що зображена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структурна схема САК генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС 
 
На рис. 2: КЕЕС – комбінована електроенергетична система; ОК – об’єкт 

керування; В – вимірювач енергетичних характеристик ВДЕ; pг – тиск газу в 
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газгольдері біогазової установки; u – швидкість вітру; G – інтенсивність 
сонячного випромінювання; Uc – напруга, яка підтримується в районній 
електричній мережі; SН = PН + jQН – комплексна потужність навантаження; U2 – 
комплекс напруги на шинах споживача; I2 – комплекс струму в лінії; SНвим – 
виміряне значення комплексної потужності навантаження; U2вим – виміряне 
значення комплексу напруги на шинах споживача; I2вим – виміряне значення 
комплексу струму в лінії;  = [Uном, Rc, Xc, ζ1, ζ2, a1, a2, c0] – вектор задаючих 
параметрів; Uном – номінальна напруга марежі; Rc та Xc – відповідно 
еквівалентні активний та реактивний опори системи електропостачання; 

ВДЕ СЕС ВЕС БГЕ
max max max max[ , , ]Р Р РР  – вектор максимальних значень потужності 

відновлюваних джерел енергії; opt opt opt opt
ген СЕС ВЕС БГЕ[ , , ]K K KK  – вектор 

оптимального керування що визначений регулятором Р, складові якого 

визначаються за формулами opt opt СЕС
СЕС СЕС maxK Р Р , opt opt ВЕС

ВЕС ВЕС maxK Р Р , 
opt opt БГЕ
БГЕ БГЕ maxK Р Р ); opt' opt' opt' opt'

ген СЕС ВЕС БГЕ[ , , ]Р Р РР  – вектор значень потужностей 

ВДЕ, що задається виконавчим пристроєм; 1 – сонячна електростанція;  
2 – вітрова електростанція; 3 – біогазова електростанція; 4 – розподільна 
електрична мережа; 5 – інвертор сонячної електростанції; 6 – керований 
випрямляч вітрової електростанції; 7 – дросель-клапан біогазової 
електростанції; 8 – вимірювач потужності навантаження; 9 – вимірювач 
напруги на шинах споживачів; 10 – вимірювач струму в лінії; 11 – вимірювач 
інтенсивності сонячного випромінювання; 12 – вимірювач швидкості вітру;  
13 – вимірювач тиску газу в газгольдері біогазової установки; 14 – регулятор, в 
якому відбувається визначення вектора керування. 

На структурній схемі САК рис. 2 на вхід блоку 14 від вимірювачів 
енергетичних характеристик ВДЕ 11, 12, 13 надходить вектор даних про 
максимально можливу в даний момент генерацію потужності установками з 

ВДЕ ВДЕ СЕС ВЕС БГЕ
max max max max[ , , ]Р Р РР . На основі вектора ВДЕ

maxР  та даних вимірювань 

значення потужності споживання SНвим, напруги на шинах споживачів U2вим, 
струму в лінії I2вим, в блоці 14 відбувається визначення вектору оптимального 

керування opt opt opt opt
ген СЕС ВЕС БГЕ[ , , ]K K KK . Вектор opt

генK  передається на інвертор 

СЕС, керований випрямляч ВЕС, та дросель-клапан БГЕ, які відповідно із 
власними технічними параметрами задають максимально близьку уставку 

потужності opt' opt' opt' opt'
ген СЕС ВЕС БГЕ[ , , ]Р Р РР . 

З метою дослідження режимів роботи розробленої САК генерацією 
активної потужності ВДЕ в КЕЕС було створено її комп’ютерну імітаційну 
модель. Узагальнена структурна схема даної комп’ютерної імітаційної моделі 
САК наведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Узагальнена комп’ютерна імітаційна модель САК генерацією 
активної потужності ВДЕ в КЕЕС 

 
На рис. 3: «Напруга U1» – блок моделювання величини напруги РЕМ; 

«Навантаження» – блок моделювання навантаження споживачів; «ВДЕ» – блок 
моделювання роботи установок ВДЕ; «РЕМ» – блок моделювання режиму 
роботи РЕМ; «Р» – блок моделювання роботи регулятора САК генарацією 
активної потужності ВДЕ; «Wh_gen_meter» – блок розрахунку згенерованої 
електричної енергії; «V_calc» – блок розрахунку відхилення напруги на шинах 
споживача; «RMS» – блок розрахунку діючого значення напруги на шинах 
споживача. 

Стійкість розробленої САК досліджувалась шляхом аналізу результатів 
комп’ютерного імітаційного моделювання її перехідних процесів. Результати 
цього моделювання показали, що перехідні процеси в САК носять 
аперіодичний затухаючий характер, що свідчить про стійкість роботи 
розробленої САК. 

Для визначення ефекту від розв’язку задачі керування (1) була 
використана розроблена комп’ютерна імітаційна модель САК. В якості 
вихідних даних для моделювання були взяті реальні результати вимірювання 
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навантаження споживачів підприємства агропромислового комплексу, дані про 
інтенсивність сонячного випромінювання, швидкість вітру (взяті для 
метеорологічних умов м. Кропивницький) а також дані про режим роботи БГЕ. 

В якості базової моделі для порівняння була обрана модель САК, яка 
здійснює таке керування рівнем генерації активної потужності ВДЕ в КЕЕС, 
при якому відхилення напруги U на шинах споживача не перевищує 
нормально допустимого значення 5%. 

Комп’ютерне моделювання роботи САК генерацією активної потужності 
ВДЕ в КЕЕС полягало в наступному. Для кожного із вхідних значень моделі 
визначається оптимальний вектор керування та параметри режиму для трьох 
випадків: 

– для випадку відсутності керування генерацією активної потужності ВДЕ 
в КЕЕС (в РЕМ генерується максимальна потужність); 

– для випадку моделі базової САК генерацією активної потужності ВДЕ в 
КЕЕС; 

– для випадку розробленої в роботі моделі САК генерацією активної 
потужності ВДЕ в КЕЕС. 

Результати комп’ютерного імітаційного моделювання наведені на  
рис. 4 – 5 у вигляді графіків. 

 
 
 
 

 
Рис. 4. Графіки сумарної генерації активної потужності установками з ВДЕ 

 
На рис. 4 – 5: 1 – випадок без керування генерацією активної потужності 

ВДЕ, 2 – базова модель САК, 3 – розроблена модель САК 
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Рис 5. Графік усталеного відхилення напруги на шинах  

споживачів електроенергії 
 

Результати обробки даних, що отримані шляхом комп’ютерного 
імітаційного моделювання, наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1. Результати обробки даних, отриманих шляхом комп’ютерного 

імітаційного моделювання 

Значення показника 
№ 
з/п 

Показник Без 
керування

Базова 
САК 

Розроблена 
САК 

1. 
Генерація електроенергії в мережу 
(з урахуванням навантаження) 
Wген, кВт·год 

219,30 167,25 181,16 

2. Генерація від СЕС WСЕС, кВт·год 1007 984 1004 

3. Генерація від ВЕС WВЕС, кВт·год 94,16 84,31 83,72 

4. Генерація від БГЕ WБГЕ, кВт·год 528,0 508,8 503,3 

5. Сумарна генерація ВДЕ WВДЕ, кВт·год 1629,16 1577,11 1591,02 

6. 
Інтегральна ймовірність потрапляння 
відхилення напруги U в нормально 
допустимі межі, P[–5 < U < 5], % 

89,79 100 95,02 

 
Як видно з табл. 1, для випадку без керування генерацією активної 

потужності ВДЕ в КЕЕС генерується найбільша кількість електричної енергії 
219,3 кВт·год. Однак значення усталеного відхилення напруги U на шинах 
споживача виходить за межі нормально допустимих значень [-5% … 5%] з 
інтегральною імовірністю 89,79 %, що не задовольняє вимогам ГОСТ 13109-97. 
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Для випадку базової САК вдається досягти 100 % потрапляння значення 
усталеного відхилення напруги в діапазон допустимих значень. Однак при 
цьому величина генерації електроенергії в РЕМ, а відтак і економічний ефект, 
зменшується на 23,7 %. 

Застосування розробленої в роботі САК дозволяє підвищити рівень 
генерації активної потужності в РЕМ, порівняно з базовою моделлю керування, 
на 8,13 %. При цьому інтегральна ймовірність потрапляння величини 
усталеного відхилення напруги в діапазон допустимих значень складає 
95,02 %, що задовольняє вимогам ГОСТ 13109-97. 

У четвертому розділі роботи наведено результати перевірки 
працездатності розробленої САК генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС 
шляхом експериментальних досліджень. Для проведення експериментальних 
досліджень було створено макет блоку автоматичного керування та 
лабораторний стенд. Експериментальні графіки зміни сумарної потужності 
генерації установок з ВДЕ PВДЕ та відхилення напруги на шинах споживача U 
приведені на рис. 6 – 7. 

 
 

 
Рис. 6. Графік зміни сумарної потужності генерації установок з ВДЕ 

 

 
Рис. 7. Графік зміни відхилення напруги на шинах споживача 
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Результати статистичної обробки даних експериментальних досліджень 
наведені в табл. 2. 

 
Таблиця 2. Результати статистичної обробки даних експериментальних 

досліджень та комп’ютерного імітаційного моделювання 

№ 
з/п 

Параметр режиму 
Математичне 
очікування, М 

Середньо- 
квадратичне 
відхилення,  

Результати комп’ютерного імітаційного моделювання 
1. Потужність навантаження 

електроспоживачів, Рн, в.о. 
0,4832 0,2455 

2. Потужність генерації ВДЕ, РВДЕ, в.о. 0,4226 0,2880 
3. Усталене відхилення напруги, U, % 0,0931 1,9554 

Результати експериментальних досліджень 
4. Потужність навантаження 

електроспоживачів, Рн, в.о. 
0,4833 0,2552 

5. Потужність генерації ВДЕ, РВДЕ, в.о. 0,4357 0,2878 
6. Усталене відхилення напруги, U, % 0,0966 1,9473 

 
Як видно з табл. 2. похибка між результатами експериментальних 

досліджень та результатами комп’ютерного імітаційного моделювання лежить 
в межах 3…4%. Це свідчить про адекватність та працездатність розробленої в 
роботі САК генерацією активної потужності установок з ВДЕ в КЕЕС. 

Проведений техніко-економічний аналіз показав ефективність 
запропонованої у роботі САК у порівнянні з базовою. Очікуваний 
розрахунковий ефект для запропонованої в роботі САК генерацією активної 
потужності ВДЕ в КЕЕС складає 7345,95 грн./рік, а термін окупності  
складає 1,8 років. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 
В дисертаційній роботі на основі одержаних теоретичних і практичних 

результатів розв’язана актуальна наукова задача автоматичного керування 
генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС для забезпечення максимально 
можливого рівня генерації активної потужності установками з ВДЕ за умов 
дотримання нормально допустимих значень усталеного відхилення напруги в 
точці приєднання електроспоживачів до розподільної електричної мережі. 

Виконані у дисертаційній роботі дослідження дозволяють сформулювати 
такі висновки: 

1. Аналіз існуючих методів та способів автоматичного керування 



 
16 

генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС показав, що основною причиною 
зниження ефективності роботи установок з ВДЕ є неповне використання 
наявної потужності генерації ВДЕ внаслідок встановлення фіксованого 
значення максимально допустимого рівня напруги. 

2. Формалізація задачі автоматичного керування генерацією активної 
потужності ВДЕ в КЕЕС показала, що цю задачу найдоцільніше 
інтерпретувати як задачу багатокритеріальної оптимізації. 

3. В результаті аналізу існуючих методів розв’язання задачі 
багатокритеріальної оптимізації встановлено, що для визначення розв’язку 
задачі автоматичного керування генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС 
найбільш доцільно використати метод наближення до утопічної точки в 
просторі критеріїв. 

4. Для розробки комп’ютерної імітаційної моделі САК генерацією 
активної потужності ВДЕ в КЕЕС, що дозволяє проводити аналіз роботи 
запропонованої САК, необхідно застосувати розроблені в роботі структурну 
схему САК та алгоритм визначення оптимального вектора керування. 

5. В результаті проведеного аналізу ефекту від застосування розв’язку 
задачі автоматичного керування генерацією активної потужності ВДЕ в КЕЕС 
на комп’ютерній імітаційній моделі показав, що запропонована САК має 
значну перевагу над існуючими. Так, кількість електроенергії, що генерується 
установками з ВДЕ для випадку розробленої моделі виявилася на 8,13 % 
більшою у порівнянні із базовою САК. При цьому значення усталеного 
відхилення напруги як для розробленої, так і базової САК задовольняє вимогам 
ГОСТ 13109-97. 

6. Проведені експериментальні дослідження, з використанням макетного 
зразка розробленої САК, підтвердили працездатність запропонованої системи. 
Економічний ефект, у порівнянні із випадком роботи базової моделі, 
отриманий за рахунок збільшення генерації активної потужності установками з 
відновлюваними джерелами складає 7345,95 грн., а термін  
окупності – 1,8 років. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Солдатенко В. П. Автоматичне керування генерацією активної 

потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій 
електроенергетичній системі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. – Центрально-
український національний технічний університет, Кропивницький, 2019. 

Робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі забезпечення 
максимально можливого рівня генерації активної потужності установками з 
відновлюваними джерелами енергії за умов дотримання нормально 
допустимих значень усталеного відхилення напруги в точці приєднання 
електроспоживачів до розподільної електричної мережі. 

Формалізовано задачу автоматичного керування генерацією активної 
потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній 
системі у вигляді задачі багатокритеріальної оптимізації. 

Проведений вибір методу розв’язання поставленої задачі 
багатокритеріальної оптимізації показав, що для вирішення задачі 
автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних 
джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі найдоцільніше 
скористатись методом наближення до утопічної точки в просторі критеріїв. 

Розроблені математичні моделі елементів комбінованої 
електроенергетичної системи, а також структурна схема системи 
автоматичного керування генерацією активної потужності відновлюваних 
джерел енергії в комбінованій електроенергетичній системі та алгоритм 
визначення оптимального вектора керування, що дозволило удосконалити 
імітаційну модель системи автоматичного керування генерацією активної 
потужності відновлюваних джерел енергії в комбінованій електроенергетичній 
системі. 

Аналіз результатів моделювання на комп’ютерній імітаційній моделі 
показав, що запропонована система автоматичного керування має значну 
перевагу над існуючими. 

Ключові слова: розподільна електрична мережа, відновлювані джерела 
енергії, сонячна електростанція, вітрова електростанція, біогазова 
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електростанція, система автоматичного керування, показники якості 
електричної енергії. 
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Солдатенко В. П. Автоматическое управление генерацией активной 

мощности возобновляемых источников энергии в комбинированной 
электроэнергетической системе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.07 – Автоматизация процессов управления. – Центрально-
украинский национальный технический университет, Кропивницкий, 2019. 

Работа посвящена решению актуальной научной задачи обеспечения 
максимально возможного уровня генерации активной мощности установками с 
возобновляемыми источниками энергии при условии удовлетворения 
нормально допустимых значений установившегося отклонения напряжения в 
точке присоединения потребителей электрической энергии к 
распределительной электрической сети. 

Формализована задача автоматического управления генерацией активной 
мощности возобновляемых источников энергии в комбинированной 
электроэнергетической системе в виде задачи многокритериальной 
оптимизации. 

Проведен выбор метода решения поставленной задачи 
многокритериальной оптимизации показал, что для решения задачи 
автоматического управления генерацией активной мощности возобновляемых 
источников энергии в комбинированной электроэнергетической системе 
наиболее целесообразно воспользоваться методом приближения к утопической 
точке в пространстве критериев. 

Разработаны математические модели элементов комбинированной 
электроэнергетической системы, а также структурная схема системы 
автоматического управления генерацией активной мощности возобновляемых 
источников энергии в комбинированной электроэнергетической системе и 
алгоритм определения оптимального вектора управления, что позволило 
усовершенствовать имитационную модель системы автоматического 
управления генерацией активной мощности возобновляемых источников 
энергии в комбинированной электроэнергетической системе. 

Анализ результатов моделирования на компьютерной имитационной 
модели показал, что предложенная система автоматического управления имеет 
значительное преимущество над существующими. 

Ключевые слова: распределительная электрическая сеть, 
возобновляемые источники энергии, солнечная электростанция, ветровая 
электростанция, биогазовая электростанция, система автоматического 
управления, показатели качества электрической энергии. 
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THE SUMMARY 
 
V. P. Soldatenko. Automatic control of generator active power of 

renewable energy sources in the combined power system – Manuscript. 
Thesis for a Ph.D. degree in engineering by specialty 05.13.07 – automation of 

control processes. – Central Ukrainian National Technical University,  
Kropyvnytskyi, 2019. 

The thesis is devoted to solving the urgent scientific problem of ensuring the 
highest possible level of active power generation by installations with renewable 
energy sources, provided that the normally acceptable values of the steady-state 
voltage deviation at the point of connection of consumers of electric energy to the 
distribution electric network are satisfied. 

The task of automatic control of the generation of active power of renewable 
energy sources in a combined electric power system in the form of a multi-criteria 
optimization problem is formalized. 

The choice of a method for solving the multicriteria optimization problem has 
been made. It has been shown that to solve the problem of automatically controlling 
the generation of active power of renewable energy sources in a combined electric 
power system, it is most expedient to use the method of approximation to a utopian 
point in the criteria space. 

Mathematical models of elements of the combined electric power system, as 
well as a block diagram of the automatic control system for generating active power 
of renewable energy sources in the combined electric power system, and an 
algorithm for determining the optimal control vector have been developed, which 
made it possible to improve the simulation model of the automatic control system for 
generating active power of renewable energy sources in the combined electric power 
system. 

Analysis of the simulation results on a computer simulation model showed that 
the proposed automatic control system has a significant advantage over existing 
ones. 

Keywords: power grid, renewable energy sources, solar power plant, wind 
power plant, biogas power plant, automatic control system, electricity quality 
indicators. 
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