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Анотація 

В роботі розглянуто актуальні питання впровадження та експлуатації розосереджених джерел енергії, 

таких як СЕС та ГЕС,  в локальних електричних системах та їх узгоджене керування з метою зменшення 

втрат активної потужності 
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Abstract 

The paper discusses topical issues of implementation and operation of distributed energy resources (such as PV 

and WPP)  in the local electrical systems, as well as their influence on losses of active power in the LES. 

Key words: distributed energy sources, local electric system, photovoltaic power plants, the losses of active 

power, coordinated control. 

Вступ 

В наш час широко впроваджуються розосереджені джерела енергії (РДЕ), які використовують 

альтернативні вичерпним органічним видам енергії  поновлювальні, такі як: вітер, сонце, вода і т. 

п. [1,2]. Уряди різних країн світу заохочують розбудову РДЕ (розосереджених джерел енергії) за 

допомогою субсидій та різних державних програм. В Україні також активно розбудовуються РДЕ. 

Так, станом на кінець 2013 року частка фотоелектричних установок в країні становить 0,1%. Вони  

генерують 748 МВт потужності. Аналіз іноземних джерел свідчить про те що інтенсивне 

впровадження фотоелектричних установок, як малої (до 2 МВт) так і середньої потужності, 

впливають на показники якості електричної енергії в мережі, а також режими роботи РДЕ 

впливають на втрати активної потужності в ЛЕС (локальній електричній системі), де вони 

експлуатуються [3]. 

Вплив СЕС та ГЕС на втрати активної потужності в ЛЕС 

Інтенсивна розбудова РДЕ призводить  до виникнення таких ситуацій, коли до одного фідера 

можуть бути приєднанні декілька СЕС та ГЕС. Тому доцільно дослідити, при яких режимах 

роботи ЛЕС, можна забезпечити мінімальні втрати активної потужності при максимальній 

поточній генерації РДЕ, які використовують найбільш доступні в цей час первинні джерела енергії  

(сонячний день – сонце, під час дощей та повеней – воду і т.п.) [4]. 

Для цього розглянемо приклад локальної мікромережі,  в якій експлуатується дві СЕС та одна 

ГЕС [5]. В таблиці 1 наведені параметри досліджуваних режимів. Параметри схеми наведені в 

таблиці 2, де ЦЖ – центр живлення, ВГ – генеруючий вузол, ВН – навантажувальний вузол. 

Таблиця 1. Параметри досліджуваних режимів 

№ 

п/п 

РСЕС1, 

МВт 

РСЕС2 

МВт 

РГЕС, МВт Рнав аг, МВт ΔР, Вт 

1 2 2 0 2,8 51400 

2 2 2 0,7877 2,8 42700 

3 2 2 1,225 3,2 42800 

4 2 2 1,758 3,7 43900 

5 2 2 2,299 4,2 44000 

 

Моделювання режимів здійснювалось за допомогою комп’ютерної локальної мікромережі 

побудованої в середовищі PS CAD (Power System Simulation) [6,7]. Вузлові потужності 



досліджуваної мережі наведені в таблиці 1, максимальна потужність генерування СЕС становить 2 

МВт.  

 

Таблиця 2. Характеристики та параметри вузлів 

Номер вузла 

1 2 3 4 5 6 7 

ЦЖ ВН ВГ ВН ВГ ВН ВГ, ВН 

Як видно з таблиці 1, увімкнення ГЕС, під час роботи СЕС, призводить до зменшення втрат 

активної потужності в локальній мікромережі, що доводить необхідність узгодженого керування 

СЕС та ГЕС в ЛЕС. 

Висновки 

Інтенсивна розбудова РДЕ в ЛЕС призводить до погіршення показників якості електричної 

енергії та до зростання втрат активної потужності, в мережах де експлуатуються.  

Узгоджене керування РДЕ в ЛЕС дозволяє забезпечити нормовані показники якості 

електричної енергії, зменшити пошкоджуваність обладнання та втрати активної потужності. 
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