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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДКЛЮЧЕННЯ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ПРИ 

ПОБУДОВІ СИСТЕМ MICROGRID 

Майбутні електричні мережі повинні бути гнучкими, доступними, надійними і 

економічно відповідними до світових Smart Grid ініціатив. У зв’язку зі сприянням цим цілям і 

зменшенням емісії парникових газів дослідження різних варіантів систем Microgrid досягло 

високого рівня важливості особливо з високим поширенням відновлюваних джерел енергії. Ця 

стаття висвітлює особливості Microgrid-системи.  

Ключові слова: енергетика, розосереджена генерація, Microgrid, лінії розподілу, 

система накопичення, якість енергії. 

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ MICROGRID 
Будущие электрические сети должны быть гибкими, доступными, надежными и 

экономически соответствующими мировым стандартам Smart Grid инициатив. В связи с 

содействием этим целям и уменьшением эмиссии парниковых газов исследования различных 

вариантов систем Microgrid достигло высокого уровня важности особенно с высоким 

распространением возобновляемых источников энергии. Эта статья освещает особенности 

Microgrid-системы. 

Ключевые слова: энергетика, распределенная генерация, Microgrid, линии 

распределения, система накопления, качество энергии. 

 

THE FEATURES OF THE CONNECTION ANALYSIS OF DISTRIBUTED GENERATION 

IN DESIGNING THE MICROGRID SYSTEMS 

Future electricity networks need to be flexible, accessible, reliable and cost related to global 

Smart Grid initiatives. With the assistance of these goals and the reduction of greenhouse gas 

emissions study different variants of the Microgrid reached a high level of importance especially with 

the high proliferation of renewable energy. This paper highlights the features of Microgrid-system. 

Keywords: energy, distributed generation, Microgrid, distribution lines, accumulation 

system, the quality of energy. 

 

Викопні види палива задовольняють більшість енергетичних потреб держави, але мають 

обмежений ресурс. З ростом цін на викопні види палива і можливості наближення "піку 

нафти", керівництво України намагається забезпечити країну енергоресурсами і зміцнити 

свою енергетичну незалежність за рахунок збільшення використання поновлюваних джерел 

енергії в системі енергопостачання. "Енергетична безпека" для країни означає наявність 

достатньої кількості енергетичних ресурсів для задоволення поточних і майбутніх потреб 

громадян і промисловості.  Впровадження технології Smart Grid є важливим чинником, що 

сприяє енергетичній безпеці і низько-вуглецевому економічному зростанню, які є ключовими 

національними і політичними цілями для України. Існує багато визначень поняття «Smart 

Grid», серед яких можна виділити наступні, що найбільш точно відображають її функціональні 

можливості: 

− модернізована електрична мережа, що постачає електроенергію від виробників до 

споживачів, використовуючи двонаправлені цифрові зв’язки , і контролююча роботу 

пристроїв з метою енергозбереження, скорочення вартості споживання енергії та підвищення 

надійності та прозорості енергосистеми; 
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− самобалансуюча, самоконтролююча мережа, що працює з усіма видами генерації (газ, 

вугілля, сонце, вітер) і постачає кінцевим споживачам всі види енергії (тепло, світло, гаряча 

вода) при мінімальній участі людини; 

− інтелектуальна мережа, що розширює за допомогою цифрових технологій розподільну 

мережу для оптимізації поточних операцій і відкриття нових напрямків роботи для 

альтернативної енергетики.  

Впровадження концепції Smart Grid дає можливість стимулювати економічне зростання, 

допомагаючи задовольняти потреби споживачів в електроенергії. Для деяких країн, за 

допомогою впровадження цієї концепції можна керувати зростанням попиту на 

електроенергію. Smart Grid також сама по собі є перспективним напрямком в представлені 

уряду і дає можливість інвестувати і підтримувати ініціативи, які сприяють (а) інноваціям і (б) 

розвитку економіки на основі розвитку технологій і зростання кількості робочих місць, 

вирішуючи потреби в енергетичній безпеці держави. З цих причин в умовах глобальної скрути 

після світової економічної кризи впровадження концепції Smart Grid здається особливо 

вигідним інвестиційним вибором для держави. 

Smart Grid включає в себе широкий спектр обладнання різного рівня потужності. Тому 

у випадках необхідності створення локальних систем використовується термін «система 

Microgrid», що є підсистемою Smart Grid.   

Термін Microgrid відноситься до концепту єдиної підсистеми електричної енергії в 

комплексі з обмеженою кількістю розосереджених джерел енергії (РДЕ), які є 

відновлюваними або/і традиційними джерелами разом з підключеними навантаженнями [1,2]. 

Застосування розосереджених джерел енергії як генераторів обмеженої потужності може 

спричинити ряд проблем таких як зростання напруги, потенційне підвищення температурних 

границь ліній і трансформаторів, а також скласти значні капіталовкладення в створення даної 

енергосистеми[3]. Microgrid дає можливість вирішити ці питання шляхом збалансування 

системи. В системах Microgrid РДЕ повинні оснащуватись відповідним пристроєм силової 

електроніки (ПСЕ) і контролерами забезпечення стійкості роботи системи, як єдиної 

приєднаної системи підтримання якості електричної енергії [4]. З точки зору мережі, головне 

завдання Microgrid полягає в тому, що вона розроблена для керування роботою підсистем. З 

точки зору споживачів, Microgrid-системи мають великі переваги, через те що вони 

відповідають місцевим електричним і тепловим вимогам, безперебійно постачати енергію, 

підвищувати її якість, зменшувати втрати в фідерах і забезпечити підтримку необхідного рівня 

напруги. Крім цього Microgrid, шляхом використання низько-вуглецевих технологій, дає 

можливість зменшити вплив на навколишнє середовище і знизити, як наслідок,  темпи 

глобального потепління [4]. 

 Однією з головних цілей створення систем Microgrid є комбінування переваг 

нетрадиційних/відновлюваних низьковуглецевих технологій генерації і високоефективних 

комбінованих теплових і електричних систем (КТЕ). Комбіновані теплові і електросистеми 

(КТЕ) діють як цілісна система коли тепло використовується з електроенергією. Різні види 

генераторів використовуються в КТЕ такі як мікротурбіни (в основному на природному газі, 

водні та біогазі), двигуни Стірлінга і двигуни внутрішнього згорання. Системи КТЕ 

забезпечують оптимальне використання енергії шляхом захоплення надлишкового тепла, 

таким чином підвищуючи ефективність до 80% і більше, на відміну від близько 35% для 

традиційних електростанцій[12].  

Для реалізації більшості можливостей впровадження систем розосередженої генерації 

потрібен системний підхід, який розглядає генератори та пов'язані з ними навантаження як 

складові елементи системи Microgrid. Під час порушень роботи системи, генератори і 
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відповіднi навантаженння можуть бути відокремлені від системи розподілу навантаження, 

щоб ізолювати систему Microgrid від порушень в енергопостачанні без порушення цілісності 

розподільчої мережі. 

Система Microgrid може бути підключена  до загальної електричної мережі в будь-якій 

точці. Існуюча практика створення систем Microgrid поширює розміщення генераторів поряд 

з тепловим навантаженням, таким чином дозволяючи більш ефективно використовувати 

відпрацьоване тепло без складного процесу розподілу тепла в системi. 

Базова структура Microgrid-системи зображена на рисунку 1, який показує, що 

Microgrid-система в основному складається з розосереджених джерел генерації (РДГ), 

поєднаних лініями постійного та змінного струму, системи акумулювання, розподільчої 

системи та систем контролю і зв’язку. 

 
Рисунок 1 – Базова структура Microgrid-системи 

 

Технології розосередженої генерації, застосовані в Microgrid-системах можуть містити 

вітрогенератори, фотоелектростанції(ФЕС), малі ГЕС, дизельгенератори і технології такі як 

однофазні і трифазні асинхронні генератори та синхронні генератори приведені в рух  

двигунами внутрішнього згорання [9]. Вибір типу розосереджених генераторів в основному 

залежить від клімату і географічних характеристик регіону. Створення і розташування 

Microgrid-систем залежить від енергетичного сценарію, стратегії і політики країни та  регіону.  

В таблиці 1 описано деякі характеристики РДГ у тому числі і КТЕ [5].  

ФЕС, як складові Microgrid-систем, дозволяють генерувати електрику від сонячної 

енергії. У зв’язку з величезним прогресом в винайдених технологіях – ФЕС  як РДЕ віддається 

більша перевага в світі. Головні переваги ФЕС полягають в сталості існування сонячної 

енергії, позитивному впливі на навколишнє середовище, довгому періоді роботи і 

безшумності. 

Також елементи ФЕС можуть ефективно використовуватись як РДЕ в Microgrid-

системі. Існують деякі недоліки ФЕС, такі як висока собівартість, низька енергоефективність, 

обмеженість зон ефективного розташування і залежність від погодних умов. 

 

Таблиця 1 – Типові характеристики РДГ. 
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Характеристи

ка 

Сонце Вітер Малі-ГЕС Дизель КТЕ 

Наявність Залежно від 

географічног

о положення 

Залежно від 

географічног

о положення 

Залежно від 

географічног

о положення 

Завжди Залежно від 

джерела 

Вихідна 

величина 

Постійний 

струм 

Змінний 

струм 

Змінний 

струм 

Змінний 

струм 

Змінний 

струм 

Рівень 

парникових 

газів 

Нема Нема Нема Високий Залежно від 

джерела 

Керування Некерований Некерований Некерований Керований Залежно від 

джерела 

Перетворюва

ч 

Перетворюва

ч силової 

електроніки 

(DC-DC-AC) 

Перетворюва

ч силової 

електроніки 

(АC-DC-AC) 

Синхронний 

або 

асинхронний 

генератор 

Нема Синхронний 

або 

асинхронний 

генератор 

Контроль 

потужності 

Керування 

максимальної 

силової точки 

відстеження і 

ділянки 

напруги 

постійного 

струму 

(±P,±Q) 

Керування 

максимальної 

силової точки 

відстеження, 

поля і 

крутного 

моменту 

(±P,±Q) 

Керований 

(±P,±Q) 

Керований 

(±P,±Q) 

Мікро-

контролер 

(±P,±Q) 

  

Зважаючи на те, що ФЕС виробляє постійний струм, необхідно використовувати 

відповідний тип перетворювача енергії з постійного струму в змінний. Прикладами 

застосування ФЕС є електропостачання віддалених місцевостей, куди важко прокласти 

електричну мережу, підсвітка дорожніх знаків і доріг загалом, встановлення ФЕС на дахах для 

освітлення і опалення будинків. 

Вітротурбіни (ВТ) перетворюють енергію вітру в електроенергію, використовуючи 

спеціальну систему перетворення енергії вітру (СПЕВ). Зазвичай в СПЕВ використовується 

асинхронні генератори. Найпоширеніша середня дотужність ВТ до 1990х була 300кВт, але 

останнім часом було розроблено і встановлено великі агрегати потужністю близько 5МВт і 

більше. 

Малі ГЕС використовують енергію протікаючої води і виробляють механічну або 

електричну енергію. Ці енергосистеми залежать від топографії місцевості і річної кількості 

опадів. Система зазнає пошкоджень і нестабільності роботи від перепадів між повенями і 

посухою, що відображається на нерівномірності генерації. Проточна система часто 

використовується в малих ГЕС, які не потребують великих резервуарів води. Річкова вода 

направляється через передаточний канал для обертання турбіни чи водяного колеса, яке 

повертає вал. Рух валу може бути використаний для механічних дій, наприклад помпування 

води, чи генерування електричної енергії. 

Одним з основних критеріїв ефективної роботи Microgrid-системи є наявність системи 

накопичення енергії, яка збалансовує короткостроковий попит на потужність і енергію, з 

генерацією. Загалом Microgrid системи енергії мають накопичувачі приєднані до генераторів. 
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Коли під´єднується  нове навантаження, воно може призвести до невеликої зміни частоти 

системи залежно від самого навантаження[13]. Система з кількома джерелами обмеженої 

потужності і створена для роботи в відокремленому режимі має проводити накопичувальні дії 

для забезпечення  енергетичного балансу. У випадку деяких джерел малої потужності, таких 

як паливні елементи і мікротурбіни, з великими постійними часу від 10 до 200 секунд 

накопичуючі пристрої стають дуже важливими для збалансування потужності системи при 

поточних порушеннях і/або значних змінах навантаження[13]. У разі раптової зміни стану 

системи, ці пристрої можуть діяти як джерело змінної напруги. В силу своїх фізичних 

обмежень, вони мають обмежений запас енергії. Резервні  накопичувачі енергії мають бути 

включені до системи Microgrid для забезпечення безперебійного електропостачання. 

Відповідні пристрої накопичення для системи Microgrid включають батареї, маховики і супер 

конденсатори. У таблиці 2 наведені деякі основні риси цих трьох видів пристроїв накопичення.  

 

Таблиця 2 – Базові особливості відповідних накопичувачів в Microgrid-системах. 

Базові особливості Батарея Маховик Супер конденсатор 

Номінальна потужність 

(Вт/кг) 

50-100 200-500 500-2000 

Звичайний час 

резервування 

5-30min 10-30sec 10-30sec 

Втрати на очікування Дуже низькі Змінні Високі 

Вплив на навколишнє 

середовище 

Середньо низький Низький  Низький  

Обслуговування  1 рік 1-5 років Нема  

Зарядна ефективність 

(%) 

75-95 90 85-95 

Поточна ціна енергії 

($/кВт·год) 

150-800 3000-4000 4000-5000 

Термін служби (рік) 5 20 >10 

Іншим варіантом накопичення енергії може бути паливний елемент, який перетворює 

хімічну енергію палива в електричну енергію. Паливні елементи можуть бути описані як 

батареї, які ніколи не розряджаються до тих пір, поки водень і кисень безперервно провідні. 

Потужність такого генератора становить 1 кВт-10 МВт. Електричний ККД становить 30-60%, 

а загальна ефективність складає 80-85%. Крім того, вони можуть використовувати різні види 

палива, такі як природний газ, пропан, газ з органічних відходів, анаеробні гази реактора, 

бензин, нафту, метанол і водень. 

На ряду з системою накопичення електроенергії розподільна мережа має важливу роль, 

як складова частина Microgrid. Розподільні мережі можуть класифікуватись за трьома типами: 

1) лінії постійного струму; 

2) лінії змінного струму промислової частоти; 

3) високочастотні лінії змінного струму ( High Frequency AC – HFAC). 

Оскільки більшість РДЕ генерують постійний струм і системи його розподілу не мають 

проблем з якість енергії, то розробка систем Microgrid на постійному струмі набирає більшого 

поширення в світі. Але більшість навантажень потребує змінного струму, тому розподільчі 

мережі постійного струму ще не досить поширені. 

У випадку лінії змінного струму промислової частоти РДЕ приєднуються до головної 

шини в Microgrid системі. Постійний струм від РДЕ перетворюється в змінний промислової 

частоти 50Гц за допомогою відповідного інвертора і потім передається на навантаження.  
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Існує багато шляхів підключення РДЕ в Microgrid системі. Одним з них є HFAC для 

передачі електроенергії в Microgrid, що є новим концептуальним рішенням, яке досі 

знаходиться на стадії розробки. В HFAC Microgrid РДЕ приєднуються до головної шини. 

Генерована РДЕ електроенергія  за допомогою інверторів перетворюється в змінний струм з 

частотою 500Гц. А потім струм передається на сторону навантаження, де за допомогою ПСЕ 

перетворюється в змінний струм промислової частоти. 

Навантаження підключається до розподільної мережі, яка може гарантувати ефективну 

взаємодію Microgrid і розподільної мережі. При більш високій частоті гармоніки більш 

високого порядку відфільтровуються, що обмежує проблеми якості енергії. Але недоліком є 

те, що HFAC підвищує реактивний опір лінії і збільшує втрати потужності. 

У будь-якій системі, не залежно від її структури, можуть виникати проблеми з якістю 

електричної енергії, яка постачається до навантаження. Порушення забезпечення рівня якості 

електроенергії в системі Microgrid ставить ряд важливих питань, таких як приєднання систем 

РДГ так і підключений до мережі Microgrid нових елементів. Сонячна та вітроенергетика, 

малі-ГЕС, і дизельгенератори є найбільш провідними джерелами РДГ і тому проблеми якості 

енергії пов'язані з цими РДГ представлені в таблиці 3. В таблиці видно, що найбільш часто 

використовувані відновлювані джерела енергії (ВДЕ), такі як сонячні фотоелектричні системи 

та енергія вітру можуть мати майже всі проблеми порушення якості енергії, такі як 

провали/стрибки напруги, відхилення напруги, гармоніки напруги і струму, флікер. Внаслідок 

різної природи вітру і сонця, різких змін вітру (швидкості, напрямку, турбулентності і т.д.), і 

сонячного випромінювання (через хмарність), електрична напруга на виході може 

безпосередньо впливати на якість електроенергії, якщо відсутнє спеціальне підключення 

системи через пристрої інтеграції належним чином. У порівнянні з цим, малі-ГЕС мають 

менше проблем з порушенням якості енергії. Основною перевагою цих РДГ є екологічна 

чистота. Звичайний дизельний генератор має менше проблем з порушенням якості 

електроенергії, таких як провали і стрибки напруги, коливання напруги і флікер. Основним 

недоліком цього джерела є те, що воно є джерелом викидів CO2, які забруднюють навколишнє 

середовище. Тому необхідні додаткові дослідження для вирішення проблем якості 

електроенергії при інтеграції РДГ.  

Вплив дії гармонік струму і напруги можна простежити на прикладі системи 

паралельної роботи двох генераторів(Г1 та Г2) на спільне навантаження. На рисунку 2 

представлена структурна схема даної системи. Генератори представлено у вигляді джерел 

напруги нескінченної потужності з власним активним опором, що паралельно підключені на 

спільне активно-індуктивне навантаження. В джерелах крім перших гармонік напруги, 

генеруються вищі гармоніки, які в даному випадку представлені 3-ю гармонікою. 

 
Рисунок 2 – Схема системи 

 

 

Таблиця 3 – Проблеми ЯЕ поширені в РДГ системах 

Проблема  вітроенергетика Сонячна 

енергетика 

Малі-ГЕС Дизельні 

генератори 

Г1 

Г2 

Н 
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Провал/ стрибок 

напруги 

+  + + 

Відхилення 

напруги 

+   + 

Коливання 

напруги 

 +   

Перекиди 

напруги 

+    

Гармоніки 

напруги 

+ + +  

Флікер + +  + 

Гармоніки 

струму 

+ + +  

 

Форми напруги на генераторах будуть мати наступний вигляд: 

1 1(1) 1(3) 1(3)

2 2(1) 2(1) 2(3) 2(3)

sin sin(3 )

sin( ) sin(3 )

e U t U t

e U t U t

  

   

  


    ,      (1) 

де еі – ЕРС і-го джерела, Ui(j) – амплітуда напруги j-ї гармоніки і-го джерела,ψi(j)  -  початкова  

фаза напруги j-ї гармоніки і-го джерела. 

Для аналізу впливу гармонічних складових напруги на діюче значення струму в 

навантаженні в результаті розрахунків було отримано  залежність діючого значення струму в 

навантаженні від початкової фази напруги в Г2:

 
2 2

2 1(1) 1 2(1) 2(1) 1 2(1) 2(1)

(1 3)
2 2 2

1 2 1 2

2 2

2 1(3) 1(3) 1 2(3) 2(3) 2 1(3) 1(3) 1 2(3) 2(3)

2 2 2

1 2 1 2

( cos ) ( sin )

2( ( ) ( ))

( cos cos ) ( sin sin )
,

2( (3 ) ( ))

н

н н

н н

R U RU RU
I

R R R L R R

R U RU R U RU

R R R L R R

 



   





 
 

  

  


  

      (2) 

де Ін(j) -- діюче значення струму в навантаженні при дії j-ї гармоніки, Ri – активний опір і-го 

джерела, Rн,Lн – активний і індуктивний опори навантаження. 

З даної залежності видно, що діюче значення струму в навантаженні залежить від 

активних опорів генераторів, амплітуди напруг генераторів системи і їх початкових фаз. На 

діюче значення струму в навантаженні також значною мірою впливають величини опорів 

самого навантаження.  

На рисунку 3 зображено залежність діючого значення струму в навантаженні при 

одночасній дії 1 і 3 гармонік, від зміни різниці початкових фаз напруги 3ї гармоніки в Г1 і Г2, 

позначимо їх δ=ψ2(3) - ψ1(3)  при різних коефіцієнтах небалансу напруги, де Кн=U2/U1. Дана 

залежність дозволяє оцінити вплив різниці зсуву фаз генераторів 3-ї гармоніки на струм 

навантаження і як результат на якість електричної енергії. На рисунку 3 зображено 

характеристики Ін1 і Ін2, які являють собою діюче значення струму навантаження при умовах: 

діє 1 і 3 гармоніка, Кп=0,5 і Кн=0,9 та 1,1 відповідно. 

На рисунку 4 зображено залежність діючого значення струму в навантаженні при 

одночасній дії 1 і 3 гармонік від зміни початкової фази напруги в джерелі №2 при різних 

коефіцієнтах небалансу напруги ( Кн=0,9, 1, 1,1). На рисунку 4 зображено характеристики 

Ін1,Ін2 і Ін3, які являють собою діюче значення струму навантаження при умовах: діє 1 і 3 

гармоніка, Кп=0,5 і Кн=0,9, 1 та 1,1 відповідно. 
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Рисунок 3 – Залежність струму навантаження від різниці початкових фаз напруги 3-ї гармоніки 

 

 
Рисунок 4 – Залежності струмів навантаження в від початкової фази напруги 1-ї гармоніки Г2 

 

З рисунку 3 видно, що чим менше фазовий зсув 3-ї гармоніки між генераторами системи 

тим більше діюче значення струму навантаження і відповідно навпаки. Також важливе вплив 

має коефіцієнт небалансу між Г1 і Г2, адже навіть невелика зміна даного коефіцієнту 

призводить до значної зміни амплітуди діючого значення струмів. З рисунку 4 очевидно, що 

залежність має схожий характер до зображеної на рисунку 3. Але суттєвою відмінністю є те 

що при більшому коефіцієнті небалансу спостерігається більш різка зміна характеристики, ніж 

при малому. 

Це дослідження показує незаперечний вплив гармонічних складових напруги на діюче 

значення струму в навантаженні при паралельній роботі двох джерел на спільне активно-

індуктивне навантаження, а одже і на якість електричної енергії. 

Висновок 

Останнім часом набуло широкого поширення впровадження технології Smart Grid в 

світі.  Також все більше розповсюдження мають системи Microgrid з застосуванням 

розосередженої генерації. Переваги Microgrid технологій – зниження втрат енергії, зростання 

ефективності та доступності надійного енергопостачання. Поширення Microgrid великою 

мірою залежить від якості електричної енергії, яку постачає дана система.  

В даній статті описано вплив небалансу на швидкість зміни залежності діючого 

значення струму від початковаї фази генератора, приєднаного паралельно з іншим до 

спільного навантаження. Дослідження показує незаперечний вплив гармонічних складових 

напруги на діюче значення струму, а одже і на якість електричної енергії. 
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РАНЖУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

 

В статті розглянуто та проаналізовано застосування показників енергоефективності 

для вибору та побудови ефективних інтегрованих систем енергопостачання.Подано 

алгоритм оцінки впливу інтегрованих джерел енергії на систему енергопостачання. Також з 


