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Анотація 

Запропоновано метод пошуку оптимальних місць під’єднання та потужностей генерування                 

відновлювальних джерел електроенергії. Показано їх вплив на нормальний режим роботи електричних мереж. 
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Abstract 

 The method for finding optimal places to connect and capacity to generate renewable electricity. Showing their 

impact on the normal mode of electrical networks.  
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Вступ  

На сьогоднішній день у багатьох розвинених країнах світу гостро стоїть питання дефіциту генеру-

вальних потужностей [1]. Таку нестачу частково можна компенсувати за допомогою приєднання до 

електричних мереж (ЕМ) відновлювальних джерел електроенергії (ВДЕ) – джерел електричної енер-

гії, з’єднаних безпосередньо з розподільною електричною мережею або підключених до неї з боку     

споживачів [2].  

Метою роботи є дослідження впливу ВДЕ на рівні напруг та втрати активної потужності в ЕМ, з 

урахуванням зміни навантаження у вузлах, місць та потужностей відновлювальних джерел генеру-

вання. 

 
Результати дослідження 

Якщо навантаження вузла ЕМ більше або рівне вихідній потужності РДЕ, то втрати потужності 

зменшуються. Якщо сумарна вихідна потужність встановлених РДЕ в ЕМ більша ніж її сумарне на-

вантаження, то в такому випадку втрати можуть збільшуватись [3]. Це спостерігається в тому випад-

ку, коли відбувається транспортування електричної енергії у зворотному напрямку, тобто від кінця 

ЕМ до її головної ділянки [4]. Отож для визначення оптимальних місць підключення відновлюваль-

них джерел електроенергії використовуємо метод запропонований в [5].  

Вектор-рядок  Ti  складається з коефіцієнтів, які показують, яку частку в сумарних втратах і-тої 

вітки складає протікання по ній потужності до кожного вузла:                              
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де Ut – транспонований вектор напруг у вузлах включаючи і балансувальні (тут і далі індекс ―t‖ 

означає, що матриця або вектор є транспонованими). M∑і – вектор-стовпець матриці інциденцій, 

з’єднань віток у вузлах M∑ ; Сі – і-й вектор-рядок матриці розподілу струмів у вузлах J∑ по вітках 

схеми; Uд – діагональна матриця напруг у вузлах без балансувальних вузлів; 

Для того, щоб знайти значення активної потужності ВДЕ можна застосувати наступну формулу 

[6]:                                       
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де iU   - модуль напруги у вузлі, n - кількість вузлів в схемі, j,iR - і та j елемент матриці вузлових 

опорів схеми, i  - фаза в і-тому вузлі, Pj,Qj - активна та реактивна потужність навантаження в j-тому 

вузлі відповідно. 

 

 
 

                                                                              

Рис. 1. Тестова схема ІЕЕЕ на 14 вузлів 
Рис. 2. Напруги у вузлах тестової схеми до 

та  після приєднання ВДЕ 

  

Серед усіх вузлів, обираємо вузол для під’єднання за вказаним алгоритмом, що знаходиться в 

мережі 115кВ та  забезпечить найменший показник втрат активної потужності у вітках схеми, оче-

видно, що це буде вузол 10. Проаналізувавши дані розрахунку, можна оцінити вплив ВДЕ на рівні 

напруг у вузлах тестової схеми. Результати розрахунку представлені на рис. 2 

 

Висновки 

Джерела нетрадиційної і відновлювальної енергії мають різноплановий вплив на роботу електри-

чної мережі. Переваги в збільшенні частки розосередженого генерування можливі лише при обранні 

вірного методу пошуку оптимальних місць під’єднання та потужності генерування ВДЕ.  
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