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ПЕРСПЕКТИВНІ АРХІТЕКТУРИ MICROGRID ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

В статті розглянуті основні особливості архітектури Microgrid, приведений аналіз 

впливу при підключенні систем розосередженої генерації до електричної мережі.  

 

В статье рассмотрены основные особенности архитектуры Microgrid, приведен анализ 

влияния при подключении систем рассредоточенной генерации к электрической сети. 

 

The paper describes the main features of the architecture Microgrid, given the analysis of the 

impact of distributed systems connecting generation to the power grid. 

 

Вступ. Розподілені джерела генерації розташовуються поряд зі споживачами 

електроенергії для мінімізації втрат. Тому ця потужність може мати більше значення, ніж 

потужність, що надходить від великих, центральних звичних джерел через традиційну 

інфраструктуру передачі та розподілу енергомережі. З використанням відновлюваних джерел 

розподіленої генерації, залежність від викопних видів палива і від їх ціни може бути зведена 

до мінімуму. Цей крок також призведе до значного скорочення викидів двоокису вуглецю, що 

вимагається кількома державними програмами. Якщо, крім того, розподілена генерація і 

споживання в певній області об'єднані в одну систему, надійність джерела живлення може 

бути значно збільшена 

На сьогоднішній день існує кілька промислових об'єктів по всьому світу з локальною 

генерацією та ізольованим робочим режимом. Основна причина цих групувань зазвичай є 

вимогою для досягнення найвищої ефективності процесів на певному промисловому об’єкті. 

Наприклад, величезна кількість пари необхідна для хімічних процесів. У цьому випадку 

власник виробництва може прийняти рішення щодо впровадження власного виробництва 

електроенергії на основі парових турбін, що дозволить підвищити надійність 

електропостачання та знизити витрати на енергію. Генератори на таких промислових об'єктах 

зазвичай покривають саме потреби об’єкту, в основному для уникнення можливого 

дисбалансу виробництва і споживання електроенергії у випадку ізольованості. Ця «класична 

мала енергосистема» буде від’єднана від місцевої електричної мережі у разі порушення 

нормального режиму роботи за межами малої енергосистеми, і її власні генератори будуть 

продовжувати енергопостачання технологічного споживача. Підключення до енергосистеми 

являє собою рішення для резервного режиму у випадку, коли один або кілька локальних 

генераторів повинні бути відключені, наприклад, через несправність або для технічного 

обслуговування. Відповідні інвестиції можуть бути виправдані шляхом розрахунку 

економічних втрат від перебоїв у системі енергопостачання і зниження вартості енергії за 

рахунок використання пари, яка все одно створюється для хімічних процесів. Інші місцеві 

енергогенеруючі системи можуть досягти високого ступеня ефективності за рахунок 

застосування систем виробництва теплоелектроенергії (Когенерації / ТЕЦ) або комбінованого 

виробництва енергії охолодження і теплової (тригенерації), якщо нагрівання і охолодження 

можуть бути обґрунтовано застосовані у власних технологіях. 

Тим не менш, сподівання на нинішні конфігурації систем Microgrid значно перевищують 

можливості описаних вище систем, особливо з точки зору фізичних характеристик, а також 

кількості і розмірів розподілених генераторів всередині малої енергосистеми. Сучасні системи 

Microgrid будуть включати в себе відновлювану і енергогенерацію, що працює на викопному 

паливі, устаткування накопичувачів енергії, і регулятор навантаження. І ця нова система буде 
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здатна до розширення, це означає, що зростаюче навантаження може потребувати 

встановлення додаткових генераторів без будь-якого негативного впливу на стабільну і 

надійну роботу існуючої малої енергосистеми. Типові розподілені енергоресурси для малих 

енергосистем є вітрові і працюючі на сонячній енергії генератори, теплоенергетичні системи 

(Когенератори / ТЕЦ), а також системи, що використовують біогаз та біомасу. 

Система керування. 

Керування електроенергією системи Microgrid здійснюється за допомогою  програмного 

забезпечення керування та контролю, що зазвичай включає в себе функції, такі як 

диспетчерське керування і збір даних, управління виробництвом і розподілом електроенергії, 

керування генерацією та споживанням електроенергії, система реконфігурації і пуск із 

повністю знеструмленого стану після збою, система моніторингу ефективності, аналіз вмісту 

вуглекислого газу, контроль працездатності системи та інші функції. Система керування 

електроенергією малої енергосистеми зазвичай має канал зв'язку до всіх основних генераторів 

і навантажень в системі. Крім того, вона може отримувати точні дані прогнозу погоди від 

професійної метеорологічної служби для всіх місцезнаходжень генераторів поновлюваної 

енергії всередині малої енергосистеми. Поєднуючи цю інформацію з фізичними 

характеристиками генераторів, система керування електроенергією малої енергосистеми може 

передбачити доступну кількість поновлюваної енергії на найближче майбутнє. Ця інформація 

допомагає планувати коефіцієнт використання викопного палива генераторів у малій 

енергосистемі. 

Таким чином, система керування електроенергією малої енергосистеми з її розмаїттям 

функцій, описаних вище допомагає керувати системою Microgrid в дуже ефективний спосіб, в 

той час як локальні контролери розподілених генераторів, акумуляторів і навантаження 

дбають про стабільну напругу і частоту в межах малої енергосистеми, як у режимі підключеної 

енергосистеми, так і у ізольованому (автономному) режимі. 

Структура системи Microgrid 

 
Рис. 1 Система Microgrid на постійному струмі 

Як відомо, сонячні та вітрові електростанції генерують електроенергію на постійному 

струмі, на рис. 1 представлена структура системи Microgrid  на постійному струмі. Такий вид 

живлення дає ряд переваг, порівняно із змінним струмом: зменшуються проблеми пов’язані із 
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якістю електроенергії, не потрібні напівпровідникові пристрої для перетворення електричної 

енергії, що дозволяє знизити вартість такої системи.  

Але головною проблемою такого живлення є те, що більшість споживачів електричної 

енергії працюють на змінному струмі, тому даний вид системи Microgrid із живленням на 

постійному струмі не набув великої популярності.  

 
Рис.2 Система Microgrid на змінному струмі 

У випадку системи Microgrid на змінному струмі, джерела розосередженої енергії 

з’єднуються спільною шиною, по якій протікає постійний струм. Далі, за допомогою 

напівпровідникових перетворювачів постійний струм перетворюється на змінний з частотою 

50 Гц, і передається споживачам. 

Вплив підключення розподілених джерел генерації на розподільчі ЕМ 

Широке поширення відновлюваних джерел електроенергії призводить, поряд з 

відомими позитивними змінами в навколишньому середовищі, також до змін електричного 

режиму в мережі, причому ці зміни можуть характеризуватися як позитивними (підтримання 

частоти і напруги, компенсація реактивної потужності, продовження електропостачання 

локальної ділянки мережі при розпаді енергосистеми, зниження втрат і викидів СО2), так і 

негативними (зворотні дії на режим мережі) факторами. 

В залежності від величини потужності, що генерується джерелами РГ При цьому 

ступінь їх зворотного впливу буде різним. 

Найбільш «чутливими» до змін електричного режиму є мережі низької і середньої 

напруги, де переважно має місце підключення різних типів РГ. Нижче наведено головні 

фактори, що впливають на ці процеси. Більшість з них вже нормуються  стандартами США та 

країн Європи. 
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Типи підключених РГ за величиною напруги 

Величина напруги Тип підключених ВЕС 

> 220 кВ Вітропарки в морі 

 

110 кВ 

 

Вітропарки на суші 

PV- установки 

 

10 – 35 кВ 

Вітропарки на суші 

Біогаз-установки 

PV- установки 

 

 

< 1 кВ 

Акумулятори (як навантаження, 

накопичувач, джерело) 

Малі PV–установки 

Блочні установки тепла та електроенергії 

Домогосподарства, малі підприємства 

Водневі установки 

 

Проаналізуємо вплив підключення розподілених джерел генерації на розподільчі ЕМ 

з точки зору їх експлуатації при нормальному режимі, виділивши їх вплив на регулювання 

напруги, рівень втрат електроенергії, генерацію вищих гармонік . 

 

Вплив РГ на регулювання напруги 

Радіальні системи розподільних мереж регулюють напругу за допомогою  пристроїв 

РПН на підстанціях, а також додатково за допомогою регуляторів на розподільних лініях та 

шунтуючих конденсаторів на розподільних лініях або уздовж лінії. Регулювання напруги 

базується на генерації одно направленого потоку електроенергії, де регулятори оснащені 

компенсацією падіння напруги на лінії.  Підключення РР може призвести до змін в графіку 

(профілі) напруги уздовж розподільних ліній  шляхом зміни напрямку і величини перетоків 

активної та реактивної потужності. Тим не менш, вплив РГ на регулювання напруги може бути 

позитивним чи негативним в залежності від режимів розподільної системи і характеристик, а 

також місця розташування РГ. 

На рис. 2 показано, що РР встановлюється після РПН трансформатора, який оснащений 

компенсатором падіння напруги. Показано, що напруга стає нижчою на лінії живлення з РГ, 

ніж без РГ, встановлених в мережі. Регулятор напруги буде встановлювати напругу нижчою, 

ніж раніше було потрібно для заданого режиму функціонування. РГ знижує рівень 

навантаження зі сторони виділеного електроприймач, що змушує регулятор  встановлювати 

менший рівень напруги в кінці лінії електропередачі. Це явище має й зворотний ефект, який 

очікується у зв'язку з введенням РГ. 

Є два можливі рішення при зіткненні з цією проблемою: перше рішення це 

переміщення пристрою РР до вхідної сторони регулятора, в той час як друге рішення – це 

застосувати регулятор для компенсації рівня вихідної напруги РГ. 

Установка кількох РГ вздовж  живлячих ліній розподілу електроенергії може призвести 

до появи перенапруги через занадто великі генерації активної та реактивної потужності. 

Наприклад, невелика система РГ, що має спільний розподільний трансформатор з декількома 

навантаженнями, може збільшити напругу на вторинній стороні, яка стане достатньою, щоб 

викликати високу напругу на затискачах цих споживачів. 

У нормальних умовах експлуатації без РГ напруга отримана на вході навантаження 

буде нижчою, ніж напруга на первинній обмотці трансформатора. Підключення РР може 
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викликати зворотний потік енергії, можливо навіть у деякій мірі й підвищення напруги, і 

напруга на стороні споживача може бути вищою, ніж на первинній стороні розподільних 

трансформаторів. 

Для будь-якого обладнання РР невеликої потужності (<10 МВт) вплив на первинне 

енергопостачання у мережі загального призначення незначний. Тим не менше, якщо сумарна 

потужність зростає до критичного порога (наприклад, до 25%), то при регулюванні напруги 

необхідно переконатися, що напруга генератора буде визначена з врахування реальної ситуації 

в електромережі. 

Вплив РГ на втрати електроенергії 

Одним з основних впливів розосередженої генерації є вплив на втрати в електричних 

мережах загального призначення. Розташування окремих РГ є важливим критерієм, який має 

бути проаналізованим, щоб виявити можливість досягнення більш високої надійності системи 

зі зниженими втратами електроенергії. 

Згідно зі схемою розташування окремих джерел РР, щоб мінімізувати втрати 

електроенергії звичайно необхідно встановити конденсаторні батареї. Основна особливість 

ситуаціями в тому, що РГ може сприяти генерації активної та реактивної потужності (P та Q), 

а з іншого боку, конденсаторні батареї сприяють тільки реактивній потужності потоку (Q).  

Оптимальне розташування РГ можна отримати за допомогою аналізу розподілу потоків 

електроенергії в навантаження, що може визначити придатне місце розміщення РГ в межах 

всієї виділеної системи електропостачання з метою зниження втрат електроенергії. 

Наприклад, якщо лінії електроживлення мають високі втрати електроенергії, то, додавши 

кілька одиниць РГ невеликої потужності, ми отримаємо важливий позитивний ефект зниження 

втрат електроенергії, що буде суттєвою перевагою для систем. З іншого боку, якщо значна 

кількість РГ вводиться в експлуатацію, то вони повинні бути встановлені з урахуванням 

пропускної спроможності ліній електропередачі. Наприклад, ємність лінії електроживлення 

може бути обмежена, оскільки повітряні лінії й кабелі мають теплові граничні характеристики, 

які не можна перевищувати. 

Більшість джерел РГ належать споживачам електроенергії. Оператори мережі не 

можуть самостійно визначати місця розташування установок РГ. Звичайно передбачається, що 

втрати електроенергії зменшуються, коли джерела розосередженої генерації розташовуються 

ближче до сторони навантаження. Як вже було зазначено, локальне зростання потоку 

електроенергії в низьковольтних кабелях може мати небажані наслідки, пов'язані з тепловими 

характеристиками. 

Вплив  РГ на генерацію вищих гармонік 

Сигнали, що не відповідають синусоїдальному сигналу розглядається як гармонійно 

спотворені. Вищі гармоніки завжди присутні в енергосистемах, хоча їх рівень може бути 

значимим чи незначимим. Вони можуть бути викликані, наприклад: нелінійністю в обмотці 

збудження трансформатора або навантаженнях, таких як люмінесцентні лампи, випрямлячі, 

частотно-регульовані приводи, енергетичне обладнання з регулюванням режимів, печі та інше 

обладнання. 

РГ може бути джерелом вищих гармонік в мережі. Гармоніки можуть бути згенеровані 

або самим генератором (наприклад, синхронним генератором) або обладнанням силової 

електроніки, таких як інвертори. У випадку використання напівпровідникових 

перетворювачів, їх внесок гармонік струмів, зокрема, у зв'язку з використанням керованих 

випрямлячів, буде значним. В даний час перетворювачі, розроблені за IGBT технологією, які 

використовують широтно-імпульсної модуляцію, можуть на виході мати синусоїдальний 

сигнал. Гармонічний спектр сигналів повинен задовольняти вимогам відповідних стандартів, 
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наприклад, стандарту IEEE 1547-2003.  

Обертові генератори є ще одним джерелом гармонік, яке залежить від конструкції 

обмотки генератора (крок котушки), нелінійності осердя, заземлення та інших факторів, які 

можуть призвести до значного поширення гармонік. 

При порівнянні різних кроків синхронних генераторів найкраща конфігурація що 

зустрічається, з кроком обмотки 2/3, так як вони виробляють мінімально третю гармоніку. 

Третя гармоніка є добавкою в нейтраль і часто є найбільш поширеною. З іншого боку, 

генератори з кроком обмотки 2/3 мають більш низький імпеданс і можуть призвести до того, 

що більш високі гармоніки струму будуть «перетікати» з інших джерел, підключених 

паралельно з ним. Таким чином, розташування заземлення генератора і трансформатора буде 

мати основний вплив на обмеження проникнення вищих гармонік. Схеми заземлення можуть 

бути обрані для усунення або зменшення інжекції третьої гармоніки до системи 

електроживлення. Це, як правило, дозволяє обмежувати їх тільки на стороні РГ.  

Зазвичай, порівнюючи гармонійний внесок від РР з іншими наслідками, які може мати 

вплив РР на систему електроживлення, можна зробити висновок, що така генерація гармонік 

не настільки вже й велика проблема. Однак, в окремих ситуаціях можуть виникнути проблеми 

і рівні вищих гармонік можуть перевищити нормовані значення, наприклад, згідно стандарту 

IEEE-519 (ці рівні показані в табл. 3). Зазначені проблеми зазвичай викликані резонансом з 

конденсаторними батареями, або проблемами з обладнанням, яке чутливе до вищих гармоник. 

У гіршому випадку, обладнання РР можливо потребуватиме відключення через ускладнення 

режимівв роботи, обумовлене вищими гармоніками. 

Вимоги щодо генерації гармонік струму для розподілених генераторів згідно стандарту  IEEE 

519-1992 

 

Порядок гармонік Дозволені рівні по відношенню 

до фундаментальних (непарні 

гармоніки) 

<11 4% 

Від 11 до 17 2% 

Від 17 до 23 1,5% 

Від 23 до 35 0,6% 

35 та вище 0,3% 

Сумарні гармонійні спотворення 5% 

 

При невиконанні вимог, наприклад, стандарту IEEE-519, конструкція установки РГ 

повинна бути переглянута, щоб визначити, які гармоніки будуть компенсуватися 

(подавлятися) обмежені в межах схеми розміщення РГ або ж вводяться в систему 

електропостачання. Крім того, установка повинна виконати вимоги, наприклад, стандарту 

IEEE-519. Отже, будь-який аналіз повинен враховувати вплив  струмів РГ на загальний рівень 

спотворень напруги. Обмеження на спотворення напруги системи, зокрема, на рівні 5 % для 

сумарного гармонійного спотворення і 3 % для будь-якої окремої гармоніки. 

Важливого значення набуває вирішення проблеми координації функціонування великої 

кількості розосереджених джерел енергії та двонаправлених мереж зв’язку. Все це потребує 

розробки : 

– стандартів функціональної сумісності обладнання інтелектуальних мереж та 

розосереджених джерел енергії для їх більш глибокої інтеграції; 
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– основи засобів та стандартів, які полегшують реалізацію інтелектуальної мережі, 

зокрема, використання методології IntelliGridSM, призначеної для вибору аплікацій, 

інфраструктури системи керування, а також комунікаційної та інформаційної інфраструктур, 

необхідних для інтеграції розосереджених джерел енергії. 

Осоновні функції розосередженої генерації 

Складові малої енергосистеми, такі як поновлювані або генератори, що працюють на 

викопному паливі, розчіплювач загальної точки кількох під’єднань і його контроль, 

навантаження, системи накопичення енергії, і інші повинні відповідати кільком вимогам для 

забезпечення безперебійної роботи. Відповідні стандарти малих енергосистем будуть 

закладені, інші будуть переглянуті. 

Функції малої енергосистеми, які слід враховувати у всіх дослідженнях, розробках, 

створенні прототипів і розробках стандартизації: 

• Незалежність: Малі енергосистеми включають генерацію, накопичення і 

навантаження, і можуть працювати автономно у режимі підключеної енергосистеми та 

ізольованому. У першому випадку, мала енергосистема може самостійно оптимізувати своє 

виробництво і споживання електроенергії за врахування системної економічної оцінки, такої  

як рішень купівлі чи продажу. В обох режимах, система може звести до мінімуму викиди CO2 

за рахунок максимізації споживання поновлюваної енергії та мінімізації генерації на основі 

викопного палива. У ізольованому режимі система здатна до узгодження джерел і 

навантаження і може тримати напругу системи і частоту в певних межах з відповідним 

контролем. 

• Стабільність: Незалежне місцеве керування джерелами, акумуляторами, і 

навантаженнями малих енергосистем засноване на статизмі і рівнях напруги у точці 

підключення кожного пристрою. Це означає, що мала енергосистема може працювати 

стабільним чином протягом номінальних умов експлуатації та під час подій з перехідним 

процесом, незалежно від того, чи більша енергомережа працює чи вийшла зі строю. (Додаткові 

дослідження необхідні, однак, щоб досягти високого рівня стабільності, наприклад, щоб 

усунути непотрібну передачу реактивної потужності між обертовими або генераторами на 

основі інвертора.) 

• Сумісність: Малі енергосистеми повністю сумісні з існуючою місцевою 

енергомережею. Вони можуть розглядатися як функціональні одиниці, які підтримують 

розвиток існуючої системи у економічно і екологічно чистий спосіб. 

• Гнучкість: Розширення і інтенсивність розширення малої енергосистеми не 

повинні дотримуватися будь-яких точних прогнозів. Підготовчо-налагоджувальний час 

відповідних компонентів ( працюючих на викопному паливі та поновлюваних генераторів, 

накопичувальних систем та ін.) є короткими, і мала енергосистема може зростати поступово. 

Малі енергосистеми також є технологічно нейтральними і в змозі впоратися з різноманітною 

сумішшю поновлюваних і генераторів, що працюють на викопному паливі. 

• Розширюваність: Малі енергосистеми можуть просто зростати за рахунок 

встановлення додаткових генераторів, накопичувачів і навантаженнь. Таке розширення як 

правило, вимагає додаткового нового проектування малої енергосистеми і може бути виконане 

на паралельній і модульній основі з метою розширення до більших рівнів виробництва та 

споживання електроенергії. 

• Ефективність: Централізована, а також структури контрольного контролера 

розподільчої малої енергосистеми може оптимізувати використання генераторів, керувати 

зарядкою і розрядкою накопичувачів енергії, а також керувати споживанням. Таким чином, 
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цілі управління енергоспоживанням можуть бути глибоко оптимізовані, наприклад, в 

економічних, а також екологічних аспектах. 

• Економічні оцінка: За даними дослідження ринку, економічна оцінка 

рекуперації тепла і його застосування в системах ТЕЦ (когенерації) є дуже важливим для 

оцінки малих енергосистем. Крім того, використання поновлюваних джерел енергії дозволить 

знизити витрати на паливо і викиди CO2. 

• Модель з’єднання рівноправних вузлів: Малі енергосистеми можуть 

підтримувати справжню модель з’єднання рівноправних вузлів функціонування, керування та 

торгівлі енергією. Крім того, узгоджені енергетичні операції з централізованою 

енергосистемою також можливі з цією моделлю. Пропонована концепція не диктує розмір, 

розширюваність і кількість вузлів і темпи зростання малої енергосистеми. 

 

Висновок 

Системи Microgrid вже давно існують на військових базах і заводах. Сьогодні, такі 

системи є кульмінацією багатьох технологій розумної енергомережі. Безпека та надійність 

повинні залишатися пріоритетними для малої енергосистеми, як і енергомережі об’єднувати 

більше технологій розподіленої розумної енергомережі. Розробка таких як розумні 

вимірювачі, розподілені енергетичні ресурси, а також електричні транспортні засоби збільшує 

як можливі вигоди від Системи Microgrid, так і легкість, з якою вони можуть бути реалізовані 

і експлуатуватися. 

 

Системи Microgrid обіцяють підвищену надійність і нові послуги (динамічне 

ціноутворення, керування розподілом енергетичних ресурсів) для споживача. 

 

На додаток до цих обмежених вигод споживача, системи Microgrid приносять користь 

усій електроенергетичній системі, відкладаючи необхідність в традиційних центральних 

електростанціях і потужностям високовольтної передачі електроенергії і знижуючи втрати, які 

відбуваються сьогодні у зв'язку з великими відстанями між джерелами генерації і 

навантаженнями, які вони обслуговують. Системи Microgrid також мають великий потенціал 

для підвищення загальної надійності системи за рахунок здатності швидко реагувати і в 

локалізованій формі підтримати необхідний баланс потужностей під час малих і великих 

порушень нормального режиму роботи у енергосистемі. 
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