
 
 

 
 
• Розроблено засоби для  автоматизації  розрахунків уставок параметрів спрацювання 

мікропроцесорного захисту REL6** фірми АВВ в складних електричних мережах ОЕС 
України об’ємом  до 10000 вузлів. Результати роботи впроваджено  в «НЕК «Укренерго» 
(Авраменко В.М., Колесникова Н.Ф.). 

 
 

 



• Розроблено комбінований стохастичний метод визначення оптимальної потужності 
відновлюваних джерел енергії в електричній мережі (акад. НАН України О.В.Кириленко,  Лук’яненко 
Л.М., Гончаренко І.С.). 

 
Фрагменти головного вікна та програмного коду підпрограми-реалізації методу у DIgSILENT 

PowerFactory 
 

 
• Теоретично обґрунтовано та реалізовано  новий підхід до моделювання електричних режимів 
енергосистем, який передбачає автоматизацію ідентифікації параметрів моделей елементів 
енергосистем за даними системи моніторингу перехідних процесів. Застосування такого підходу 
дозволило значно пришвидшити процес верифікації моделей автоматичних регуляторів збудження 
та підвищити точність виконання розрахунків коливної стійкості з метою визначення параметрів 
низькочастотних коливань ОЕС України. Розроблена методика передана до ДП НЕК «Укренерго» 
(акад. НАН України Стогній Б.С., Павловський В.В.). 

 
Верифікація цифрової моделі АРЗ СД з  

використанням цифрової моделі енергосистеми 
 

Осцилограми випробувань системи збудження з 
регулятором типу АРЗ СД на генераторі типу 

ТВВ-300 на Харківській ТЕЦ №5 
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•     Теоретично обґрунтовано і експериментально 
доведено можливість та доцільність підвищення 
точності вимірювання векторів напруги 
електроенергетичних об’єктів (ЕЕО) шляхом введення 
до результатів вимірювання поправок, які виключають 
систематичні похибки їх первинних вимірювальних 
каналів (ПВК). Розроблено цифрову технологію 
автоматичної корекції похибок ПВК векторів напруги, 
включно з методикою та комп’ютерною програмою 
підготовки вхідної інформації, для  систем  глобального 
моніторингу електроенергетичних систем. Реалізація 
розробленого підходу дозволяє більше ніж в 2 рази 
підвищити точність вимірювань векторів напруги (акад. 
НАН України Стогній Б.С., Танкевич Є.М.). 

 
Виміряні похибки ТН Обчислені похибки ВК 

Сумарна векторна 
похибка, % Похибка за напругою, % Кутова похибка, мінФаза 

Струм 
навантаження, 

А 
Похибка за 
напругою, % 

Кутова 
похибка, мін без 

корекції 
після 

корекції 
без 

 корекції 
після 

корекції 
без 

корекції
після 

корекції 
А 1,33 0,08 10,8 0,907 0,22 -0,56 -0,13 24,5 6,1 

В 0,37 -0,36 -8,5 0,63 0,19 -0,43 0,09 -16,2 -5,6 

С 0,6 0,37 10,3 0,75 0,18 0,45 0,11 20,7 -4,6 
              

Результати моделювання введення поправок до виміряних векторів фазних напруг 
 
• Розроблено математичні моделі і виконано багатовимірне моделювання квазістаціонарних 
перенапруг в магістральних мережах  енергосистем та обґрунтована можливість обмеження 
перенапруг шляхом штучного створення асиметрії реакторних груп компенсації зарядної потужності. 
Визначено оптимальну послідовність та часові інтервали комутацій при реалізації запропонованих 
заходів в діючих магістральних електричних мережах, що дозволяє розширити зони безпечних 
режимів енергосистем (член-кор. НАН України Кузнєцов В.Г., Тугай Ю.І., Шполянський О.Г.).  
 

Імітаційна модель електропередачі 
надвисокої напруги ПС «Київська» –ХАЕС 

Багатовимірна поверхня пошуку оптимальних 
кутів вмикання елегазових вимикачів 

 

 
 

Напруга при 
відключенні 
однойменної 

фази  
 

Блок-схема алгоритму підготовки вхідної інформації 
для корекції похибок ВК струму 




