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В даній роботі розроблені підходи для проведення електричного обстеження систем
електропостачання з силовими перетворюючими елементами. Ці підходи дозволять
забезпечити методологічну базу для точної оцінки додаткових втрат в СЕП з силовими
перетворюючими елементами як в системах постійного, так і змінного струму . Крім того,
вони дають можливість для аналізу парціального впливу елементів мережі на показники
якості електричної енергії в точці загального приєднання.
Ключові слова: сонячна електростанція, додаткові втрати, реактивна потужність
Фризе, гармонійний спектр, обмінні потужності.
В данной работе разработаны подходы для проведения электрического обследования
систем электроснабжения с силовыми преобразовательными элементами. Эти подходы
позволят обеспечить методологическую базу для точной оценки дополнительных потерь в
СЭП с силовыми преобразовательными элементами как в системах постоянного, так и
переменного тока. Кроме того, они дают возможность для анализа парциального влияния
элементов сети на показатели качества электрической энергии в точке общего
присоединения.
Ключевые слова: солнечная электростанция,дополнительные потери, реактивная
мощность Фризе, гармонический спектр, обменные мощности.
In this paper we developed approaches for conducting an electric survey of power supply
systems with power transducer elements. These approaches can provide a methodological framework
for the accurate estimation of additional losses in the power supply systems with power transducer
elements in both DC and AC systems. Furthermore, they allow to analyze the partial influence of
network elements on the power quality in common coupling point.
Keywords: solar power, additional losses, reactive power Friese, harmonic spectrum,
exchanged power.
В енергетиці двадцяте сторіччя залишилося під прапором глобальної централізації
генеруючих потужностей. Зрозуміло, що збільшуючи потужність станцій також зростає ККД
використання первинного палива. Тому біля промислових центрів було збудовано величезні
електричні станції, щоб живити вітчизняне виробництво. Через географічну нерівномірність
розташування споживачів виникає необхідність будувати довгі ЛЕП, та передавати по ним
потужність, необхідну для функціонування віддалених міст. Це обумовлює появу додаткових
втрат при передачі, що зменшує кінцевий ККД використання первинного палива. Окрім цього,
великі потужності є дуже інертними, а графічні навантаження показують нерівномірність
споживання в часі, що також знижує ефективність використання палива.
Двадцять перше сторіччя відкриває нову еру в енергетиці – «еру інтелектуальних
енергетичних систем»[1]. Ця концепція заснована на інтеграції централізованої генерації з
розосередженою, тобто малопотужною генерацією (насамперед відновлювальними
джерелами енергії), що знаходиться безпосередньо біля споживача. Але в зв’язку з не
лінійністю та різнорідністю генераторів, представлених різними типами нетрадиційних
відновлювальних джерел енергії виникають проблеми порушення показників якості
електроенергії[2]. Як наслідок порушується стійкість та надійність функціонування таких
систем[3].
Для оцінки впливу СЕС на показники якості електричної енергії було вибрано
генеруючу станцію компанії «Енергоінвест» в с. Ямпіль. Генерація складаються з СЕС та
МГЕС втановленною потужністю 1,8 та 0,28 МВт відповідно.

Енергетика. Екологія. Людина
ISSN 2307-7239

440

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ

На СЕС встановлені 7060 стаціонарних сонячних панелей потужністю 250 Вт, які через
інвертори під’єднуються до однієї з трьох КТП 04/10 кВ та далі до ГРЕМ.
Основним енергетичним обладнанням МГЕС є асинхронні генератори встановленою
потужністю 140 кВт. Для функціонування станції використовується вода з ріки Дністер, що
подається по спеціально спорудженому каналу.
Вхідними даними для аналізу є інформація, отримана в ході інструментального аудиту.
Для проведення інструментального обстеження було використано аналізатор спектру
паралельного типу SATEC PNA296.
SATEC PNA296 - переносний електроаналізатор, прилад обліку та вимірювання якості
електроенергії, що забезпечуючи високу точність при вимірюванні великої кількості
параметрів. Працює з набором струмових кліщів (200А, 1000А, 3000А) і поясом Роговського
(30А/300А/3000А) з можливістю підключення цих кліщів через спеціальні кабелі з діапазоном
вимірювання від 100 мА до 6 А. Конструкція корпусу жорстка і герметична. Живлення від
мережі 220 В або від внутрішнього акумулятора, що дозволяє проводити вимірювання
автономно.
Дана модель SATEC має можливість вимірювати: амплітудні значення напруг та
струмів по фазам, несиметрію напруги та струмів, максимальний інтегральний струм,
максимальну/мінімальну інтегральну напругу, потужність (активну, реактивну, повну),
коефіцієнт пульсації струмів та напруг. Даний прилад відноситься до класу точності 0,5 S.
Є можливість формування цифрового сигналу, який можна передавати на відстань, а
потім обробляти отриману інформацію. Для передачі сигналу передбачений порт зв'язку RS232/422/485.
Також, для аналізу якості електроенергії в даному вимірювальному пристрої
передбачено: незалежну пам'ять 1mb, годинник реального часу, реєстрацію подій,
осцилографування, реєстрацію перехідних процесів, реєстрацію провалів напруг і перенапруг,
реєстрацію усталеного відхилення напруги
Ще однією важливою можливістю даної моделі SATEC є наявність журналу подій, який
ведеться автоматично з використанням функції годинника реального часу, з можливістю
формування журналу запису вибраних параметрів.
Прилад обладнаний пакетом прикладних програм PAS, який забезпечує можливості
аналізу даних і відображення графічної інформації.
PAS - програмний засіб, забеспечуючий автоматичне опитування приладів з заданим
кроком. Дана програма надає наступні можливості:
- конфігурація вікон для виконання кількох завдань;
- прямий доступ до бази даних для моніторингу стану або аналізу;
- автоматизований звіт за якістю електроенергії в мережі; на відповідність всіх показників
якості, введених в гост 13109-97;
- послідовний інтерфейс;
- tcp / ip;
- usb;
- телефон / модем.
Засоби аналізу:
- реєстрація даних - передісторія або поточна інформація;
- тренди - індивідуальні або 3 фази разом;
- осцилографування;
- спектр гармонік;
- напрямок потоку потужності гармонік;
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-

порівняльні таблиці спектру гармонік зі стандартом en50160 для високовольтних і
низьковольтних застосувань;
- векторні діаграми;
- порівняння форм хвилі струму та напруги різних об'єктів;
- можливість автоматичного сортування та фільтрації;
- тарифна система обліку електроенергії;
- аварійна сигналізація з гнучкою настройкою;
- можливість копіювання відображуваних даних у форматі word, excel;
- можливість детального аналізу за формами хвилі і гармонійному спектру.
Для оцінки ефективності передачі електричної енергії пропонується використовувати
показник QФ[4]. Цей показник прямопропорційний додатковим втратам при передачі
електричної енергії.
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реактивної потужності, яку можна скомпенсувати нелінійною частиною двополюсника.
Вхідною інформацією для розрахунку стали результати інструментального аудиту.
Програмне забезпечення PAS дозволило отримати форму напруги та струму (рис. 1) та їх
гармонійний спектр(рис. 2).
2

2

2

Рисунок 1
Рисунок 2
З рисунку 1 видно, що кут зсуву між напругою та струмом дорівню нулю. Отже, за
класичним поняттям реактивна потужність також дорівнює нулю. Проте розрахунок

Енергетика. Екологія. Людина
ISSN 2307-7239

442

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ

реактивної потужності за виразом (1) показав, що реактивна потужність по Фризе дорівнює
1,3 кВар, при активній потужності 9,3 кВт.
Це обумовлено режимами роботи інверторів, які використовують перетворюючі
ключові елементи. Як показав аналіз, ці елементи є джерелами спотворень у вигляді
гармонійних складових. Ці спотворення негативно впливають на режими передачі та
споживання енергії.
У зв’язку з отриманими даними виникає інша проблема – виявлення дольового внеску
спотворень ДВС) у точці загального підключення (ТЗП). Мета вирішення цієї проблеми –
ідентифікація винуватців погіршення якості електричної енергії в перерізах системи з
розосередженими джерелами енергії та визначення долі їх внеску в загальне погіршення.
Для оцінки ДВС обмінні процеси у вузлі для заданої діючої напруги генератора u(t)
розділимо за першою (індекс «1»), однією j-ю вищою (індекс «j»), підмножиною {H} вищих
(індекс «H») та всіма вищими (індекс «Σ») гармоніками згідно з наступними виразами:
t+
QОБ(1) = 1/T  u(t)Im(1)sin(t - 1i)dt;
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При розгляді впливу зміни параметрів генератора здійснюється розклад напруги
генератора u(t) на відповідні складові.
Для оцінки ДВС на погіршення якості електроенергії в ТЗП можуть бути
запропоновано два підходи.
Перший базується на використанні алгоритму оцінки взаємного впливу елементів з
виділенням внеску елемента у спотворення електроенергії у вибраному вузлі та аналізу
величини впливу спотворюючих факторів на електромагнітні процеси в елементі системи.
Вплив елементів системи оцінюється поза залежністю від попередніх режимів роботи як
системи в цілому, так і конкретних його елементів, а кількісні показники взаємного впливу
визначаються сумою впливів для кожного з виділених факторів неякісності електроенергії з
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врахуванням критерію мінімуму втрат електроенергії. Далі здійснюється розрахунок обмінних
потужностей у розщепленій на ортогональні складові моделі на основі реактивної складової
струму згідно та визначається дольовий внесок для j-го елемента:
ΔQв,j = QОБ,j / QОБS,
(6)
де QОБ,j – обмінна потужність через перетин приєднання j-го елемента до кола; nЕУ – кількість
елементів системи, підключених до виділеного вузла;
nЕУ
QОБS =  QОБ,j;

(7)

j=1
Другий підхід передбачає оцінку зміни величин обмінних потужностей як функцій від
окремих змінюваних параметрів, наприклад, згідно з коефіцієнтом впливу (чутливістю) Sij
зміни обмінної потужності QОБ,i i-го елемента від зміни параметра Пj j-го елемента системи:
kQ,П = Sij = ΔQОБ,i / ΔПj.
Для аналізу впливу режимів роботи навантаження Н2 на навантаження Н1 протягом
інтервалу часу Δt = t2 – t1 коефіцієнт впливу kQ,t визначається згідно співвідношення
kQ,t = (QОБ,H1(t2) – QОБ,H1(t1))/(QОБ,H2(t2) – QОБ,H2(t1))
(8)
де QОБ,H1(t1) та QОБ,H1(t2) – значення обмінних потужностей навантаження Н1 в моменти часу t1
та t2; QОБ,H2(t1) та QОБ,H2(t2) – значення обмінних потужностей навантаження Н2 в моменти часу
t1 та t2.
Висновок. В роботі розглянуто обладнання та програмне забезпечення для проведення
електричного аудиту. Також, вибрані показники, які можна порахувати із отриманої в ході
аудиту інформації. Ці показники дозволяють об’єктивно оцінити додаткові втрати при
передачі потужності та виявити джерела спотворень та їх парціальний вклад в загальні
спотворення в точці спільного приєднання.
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