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Мета і задачі дослідження. Метою даної дипломної роботи є зменшення додаткових 

втрат активної потужності викликаних введенням нового транзитного 

перетікання та зменшення кількості перемикань необхідних для введення нового 

режиму у зону оптимальності. 

Відповідно до вказаної мети в роботі розв’язуються такі основні задачі:  

 аналізувати існуючі методи розрахунку усталених режимів транзитних ЕЕС та 

методів виділення втрат від транзитних перетоків потужності; 

 дослідити та проаналізувати задачі, пов’язані з впливом транзитних перетікань на 

значення втрат потужності в транзитній ЕЕС; 

 дослідити метод вибору місця приєднання транзитного перетікання за критерієм 

мінімуму загальносистемних втрат потужності; 

 дослідити метод  вибору місця приєднання транзитного перетікання за критерієм 

збереження ресурсу регулювальних пристроїв. 

Об’єктом дослідження дипломної роботи є нормальні усталені режими транзитних  

електроенергетичних систем, а предметом дослідження – методи оптимізації 

транзитних перетікань та вибору оптимального місця їх приєднання. 

Математичне моделювання оптимальних режимів транзитних ЕЕС 
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Методи математичного моделювання 

усталених режимів електричних систем 
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Методи математичного моделювання 

усталених режимів електричних систем 
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Пристрої поздовжньо – поперечного регулювання 
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а) б) в) г)

а) Пристрій повздовжньої компенсації з тиристорним управлінням; б) 

фазозсуваючий трансформатор з тиристорним управлінням; в) вольтододатковий 

трансформатор з тиристорним управлінням; г) система статичної компенсації 

реактивної потужності 



Трансформатори з регулюванням напруги під навантаженням 
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Фрагмент схеми 110-330 кВ 7 
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Результати обчислювального експерименту 8 



Висновки 

Результати розрахунків з вибору оптимального місця 

приєднання транзитного перетікання на прикладі схеми 

реальної ЕЕС підтвердили працездатність і достовірність 

досліджуваних моделей та алгоритмів. Результати розрахунків з 

імітації введення нового транзитного перетікання підтвердили 

достатню ефективність оптимізаційних заходів. Впровадження 

розробленого методу дозволить додатково знизити втрати 

електроенергії в ЕЕС за рахунок більш ефективного 

використання наявних регулювальних пристроїв і раціональних 

алгоритмів на 0,3–0,6%, а в деяких мережах на 20–30%. 
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Доповідь завершено, дякую за увагу.  


