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1. Поняття і функції інтелектуальних 

мереж  

В багатьох розвинутих країнах (США, Китай, країни ЄС) в останні 

десятиріччя розробляються та  впроваджуються окремі технології 

"інтелектуальних мереж". Величезні фінансові ресурси залучаються до 

розвитку інтелектуальної енергетики. Цей напрямок розвитку енергосистем, 

який називається  Smart Grid, призваний підвищити ефективність 

використання енергетичних ресурсів шляхом  регулювання генерації 

електроенергії та енергонавантаження за допомогою  автоматизованих 

інтелектуальних систем управління.  

 1.1 Визначення інтелектуальної електричної мережи  

Smart Grid 

Слід зазначити, що з появою та широким впровадженням 

нетрадиційних та  відновлюваних джерел енергії відбулися значні зміни в 

стратегії розвитку енергетики в цілому.  Головною тенденцією стало 

нерозривність та узгодженість дій стосовно енергозабезпечення 

(безперебійність постачання електроенергії), енергодоступність 

(енергоощадність та доступна ціна за енергію) та енергоприйнятність 

(мінімальний вплив на навколишне середовище) [1]. Глобальною метою є 

забезпечення стабільного розвитку, тобто сталого зростання економіки, рівня 

життя населення, захист навколишнього середовища. Відображенням 

інтелектуальної взаємодії ціноутворення, виробничих процесів і ефективного 

використання ресурсів як раз і є концепція Smart Grid (SMART – Self-

Monitoring Analysis and Reporting Technolodgy).  

Поняття Smart Grid немає конкретного визначення, Різні  дослідницькі 

центри та урядові структури мають різну інтерпретацію щодо Smart Grid. 

Тому наведемо лише одне з перших бачень цього поняття, яке було 



сформульовано Міністерством енергетики США (DOE - U.S. Department of 

Energy) в 2008 році [2].  

 

Міністерство енергетики США визначило Smart Grid перш за все як  

інтелектуальну мережу, яка має сім визначальних характеристик: 

1. Оптимізація використання активів та ефективності роботи мережи. 

2. Забезпечення всіх можливостей генерації та зберігання 

електроенергі. 

3. Забезпечення якості електроенергії для різних потреб у цифрової 

економіці. 

4. Передбачення та реагування на системні порушення в 

самолікувальної формі. 

5. Працездатність в умовах фізичних та кібератак або стихійного лиха. 

6. Забезпечення активної участі споживачів в роботі Smart Grid . 

7. Включення нових сервісних продуктів, послуг та ринків 

електроенергії. 

Отже, ще одним визначенням Smart Grin в точці зору DOE є наступне: 

 

Smart Grid – це інтелектуальна мережа, яка самовиліковується, 

дозволяє споживачам брати активну участь в роботі мережи, працює 

стійко в умовах нападів природних стихійних лих, містить всі 

варіанти виробництва та зберігання електроенергії, забезпечує 

впровадження нових продуктів, послуг та ринків, оптимізує 

використання активів, ефективно функціонує та забезпечує якість 

електроенергії для цифрової економіки  

Розумна мережа (Smart Grid) - це система доставки електроенергії, з 

точці генерації до точки споживання, яка інтегрована з 

комунікаційними та інформаційними технологіями для 

вдосконалення мережевих операцій, для обслуговування споживачів 

та екологічних переваг 



 1.2. Передумови інтелектуалізації електричних мереж 

Основними мотивами відмови від звичайних способів виробництва 

електроенергії є зростання витрат на електроенергію, втрат в сучасних 

енергетичних мережах, ризики від виробництва атомної енергії та глобальні 

зміни навколишнього середовища [1]. У всьому світі існує бажання більше 

покладатися на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) для виробництво 

електроенергії. ВДЕ зменшують викиди парникових газів і можуть мати 

економічні вигоди. Наприклад, через застосування управління попитом з 

динамічним ціноутворенням для перерозподілу генерації на основі викопного 

палива до ВДЕ. Однією з головних цілей майбутніх Smart Grid є рух до 100% 

виробництва електроенергії з ВДЕ, тобто до 100% відновлюваної мережі.  

Однак розрізнені і, як правило, широко географічно розподілені ВДЕ 

ускладнюють інтеграцію ВДУ у Smart Grid. Більше того, окремі ВДЕ мають, 

як правило, меншу ємність, ніж звичайні електростанції на викопному 

паливі. Крым того, ці ВДЕ базуються на широкому спектрі різних 

технологій.. Інтеграція ВДЕ в інтелектуальні мережі можлива разом з їх 

підтримкою комунікаційними мережами.  

Основною передумовою появи Smart Grid було масове використання 

розосереджених джерел енергії як приватними споживачами, так і 

корпоративним сектором, а також самими генеруючими компаніями. 

Суттєвими факторами були також вдосконалення нових технологій передачі 

та обробки інформації в глобальних комунікативних мережах, нові принципи 

перетворення та накопичення енергії, поява та вдосконалення потужних 

пристроїв силової електроніки. Не останню роль грали також бажання 

споживачів різного масштабу мати реальні можливості економії 

електроенергії, поява концепції «розумний будинок», масовий продаж 

електромобілів, впровадження генераторів на відновлюваних джерелах 

енергії (ВДЕ) в енергетику та повсякденне життя. 



 1.3. Еволюція концепції «розумної ефективності». 

З точки зору еволюції інтелектуальних мереж спочатку було 

запропоновано концепцію розосередженої генерації, яка передбачала 

установку відносно малопотужних генераторів у безпосередній близькості до 

споживачів, що потім розвинулася у концепцію «інтелектуальний облік». 

Поєднання елементів концепції розосередженої генерації та інтелектуального 

обліку зумовило появу концепції «розумний будинок», що став інтегрованим 

відображенням можливостей Smart Grid в перші роки ХХІ ст.  

Виникнення сучасної концепції Smart Grid обумовлено факторами: 

технологічного прогресу, зростання вимог споживачів; зниження надійності; 

змінами на ринку; підвищення вимог у сфері енергоефективності та 

екологічної безпеки. Як наслідок інноваційних перетворень висхідна лінія 

еволюції концепції «розумної ефективності»: інтелектуальний облік → 

інтелектуальна мережа →  інтелектуальне місто →  інтелектуальна країна. 

Модель інтелектуального обліку  

В основі моделі інтелектуального обліку електроенергії (ІОЕ) лежить  

концепція автоматизованого опитування приладів обліку, яка передбачає 

існування  комплексної вимірювальної інфраструктури. Остання забезпечує 

збір та аналіз даних з інтелектуальних приладів обліку. В інфраструктуру 

ІОЕ входять три ключові компоненти: вимірювальні прилади, центр 

керування та центр зв'язку. Аналіз інформації з таких лічильників дозволяє 

оцінювати потреби споживачів, встановити багатотарифні зони оплати, 

приймати рішення щодо збільшення генеруючої потужності. 

Системи автоматизації ліній живлення контролюють «останню милю» 

подачі електроенергії до кінцевих споживачів та вимагають побудови 

розосереджених ІР-мереж, які зв'язують термінали захисту та керування 

лініями..  



Модель інтелектуальної мережи  

Проста модель інтелектуальної мережи включає в себе такі необхідня 

складові:  

• автоматизовані системи роботи зі споживачами; часткову 

автоматизацію мереж з функціями самовідновлення; віддалене 

керування та контроль мережі; активне використання аналітики 

для оптимізації потоків електроенергії;  

• автоматизовану віддалену диспетчеризацію робіт; керування 

активами за станом. 

До ключових технологічних інструментів для формування Smart Grid 

належать:  

• інтелектуальне силове обладнання; комунікації на основі 

сучасних автоматизованих систем;  

• база даних;  

• автоматизована система запобігання несанкціонованого доступу 

до керування;  

• програмно-апаратні комплекси.  

Фактично мова йде про технології, які спроможні зробити електричну 

мережу та її навантаження транспорентними та керованими.  

Розвиток цій моделі передбачає наукове та технологічне забезпечення 

таких функцій як моніторинг, облік, керування енергетичними потоками в 

темпі реального процесу. Необхідним також в розвитку моделі є включення  

розосередженої генерації, оптимізація законів керування, вирішення питань 

електромагнітної сумісності, забезпечення параметрів якості електроенергії, 

забезпечення протікання двонаправлених потоків енергії, стійкості та 

надійності систем з розосередженою генерацією. Центральною ланкою 

архітектури інтелектуальної мережі є інфраструктура керування даними та 

їхній аналіз в реальному часі, що вимагає забезпечення інтенсивного 

інформаційного обміну. Можливості інтелектуальних мереж, зокрема, 

моніторингу та прогнозування режимів і керування ними, дозволяє помітно 



підвищити ефективність та адаптивність керування електроенергетичними 

системами, ефективність формування корпоративних, регіональних та 

національних електронних баз знань у сфері електроенергетики. 

Оскільки Smart Grid зв'язує енергетичну структуру з комунікаційними 

інфраструктурами (Інтернет, мобільний зв'язок), то поряд з позитивними 

можуть також бути і негативні наслідки при їхньому функціонуванні з точки 

зору вимог надійності. 

Інтелектуальне місто  

Концепція «інтелектуального міста» передбачає застосування різних 

типів інтелектуальних побутових приладів; розосередженої генерації; 

електромобілів; відновлюваних джерел енергії та накопичувачів енергії; 

автоматично керовану та самовідновлювану мережу; багатоканальну 

доступність інформації в режимі реального часу; повномасштабний 

функціонал моніторингу та дистанційного керування. Загальноміська 

інтелектуальна мережа з точки зору її інфраструктури має включати 

електроенергетику, теплопостачання, будівництво, транспорт і 

телекомунікації, водопостачання, утилізацію відходів. Потребують свого 

вирішення і проблеми живлення мегаполісів з великою щільністю як 

забудови, так і струмів живлення. 

 1.4. Інтелектуальні мережи в Україні 

Згідно  з  Енергетичною  стратегією  України  створення  розумних 

екологічних  систем  та  розумних  енергосистем  на  основі  технології Smart  

Grid  забезпечуватиме:  зменшення  викидів  вуглекислого  газу в навколишнє  

середовище;  впровадження  відновлювальних  джерел альтернативної  

енергетики:  вітроенергетичних  та  фотоелектричних станцій;  

запровадження  «розумних  лічильників»,  з  метою  контролю 

енергопостачання та розподілу електроенергії за цільовими тарифами, 

прийнятними  для  споживачів.  На  період  до  2035  року  Smart  Grid 

технології будуть запроваджені в розумних  енергомережах і 



забезпечуватимуть безпечне використання електроенергії, 

енергоефективність цього  використання  та  конкурентоспроможність  

альтернативних джерел енергії на ринку електроенергії  

На сьогодні за умови прийняття Закону України від 13. 04. 17 р. № 

2019-VIII "Про ринок електричної енергії" відповідно до якого буде 

реформовано ринок електроенергії, виникла необхідність перегляду методів 

визначення втрат електроенергії та вдосконалення засобів їх зменшення.  

В першу чергу – це необхідність адаптації до вимог балансуючого 

ринку електроенергії за двосторонніми договорами , а також інтенсивний 

розвиток Smart Grid технологій.  

В Україні розвивається система обліку Smart Metering, яка містить у 

собі ряд різних технологій, таких як зчитування, накопичення і 

запам'ятовування інформації в режимі реального часу та оповіщення про 

втрати енергії і моніторинг якості комунальних послуг. Відмінною рисою 

"інтелектуальності" є наявність мікроконтролерів з незалежним живленням 

на протязі 5–10 років і радіоканалів комунікацій для передавання та 

приймання інформації.  

Завдання інтелектуальних мереж і технологічні вимоги до них істотно 

розрізняються при передаванні і розподіленні електроенергії. У 

передавальних мережах вже сьогодні існує задовільна комунікаційна 

інфраструктура, найчастіше вона знаходиться у власності компаній, що 

експлуатують мережі. Тут головне завдання - посилення мереж, щоб без 

ризиків транспортувати нові потужності від електростанцій до центрів 

навантаження.  

Результати досліджень підтверджують, що інтелектуальні лічильники 

електроенергії отримали широке визнання в якості важливого інструменту 

для розвитку Smart Grid. В Україні ж збір інформації про споживання і стан 

мережі відбувається з великими затримками, не кажучи вже про можливість 

віддаленого управління.  



На даний час свідчення збираються і передаються працівниками 

енергозбутових компаній. Тому необхідно зменшити обсяг інвестицій в 

утримання зайвої інфраструктури та запропонувати нічний тариф з істотно 

більш дешевою енергією. Маючи багатотарифний розумний лічильник, люди 

зможуть скористатися цією пропозицією. Розподіл навантаження в мережі 

протягом доби дозволить обленерго задовольняти потреби клієнтів без 

розширення і оновлення інфраструктури, обслуговування якої коштує 

величезних грошей. Розумне управління дозволить Україні позбутися від 

вимушених відключень електроенергії.  

Адже ресурс кожної підстанції відомий. Фахівці зможуть прогнозувати 

навантаження на неї. Маючи на руках поточні дані з лічильників, можна 

передбачити, що через годину при різкому збільшенні споживання підстанція 

відмовить. Цього можна буде легко уникнути, відключивши на час частина 

другорядних об'єктів. Варто зазначити, що важливим фактор є те, що 

несанкціоноване проникнення можна легко визначити і віддалено відключати 

порушників. Точний облік електроенергії дозволяє позбавлятися від її 

перевиробництва. У розвинених країнах прогнозування споживання в мережі 

на наступний день відбувається з точністю близько 98%. Якщо вдасться 

досягти 99%, то вартість електрики впаде вдвічі. Невизначеності 

розрахунками поки додає альтернативна енергетика.  

Членство України в Енергетичному Співтоваристві вимагає приведення 

енергетичної системи України в повну відповідність до 

загальновстановлених стандартів безпечного та ефективного функціонування 

систем транспортування та постачання електроенергії, автоматизації 

режимно-диспетчерського управління, впровадження сучасних систем 

протиаварійної автоматики і захисту, систем обліку та управління 

енергоспоживанням, розвитку систем моніторингу технологічних і природно-

кліматичних процесів та активного впровадження напрямів Європейської 

Концепції "інтелектуальної" електроенергетичної системи.  



Із урахуванням зазначеного потребують уваги розроблення та 

реалізація в електроенергетиці України ключових напрямів розвитку систем 

"інтелектуальних" електромереж (IEM) електроенергетичної галузі від 

магістральних електромереж і до рівня споживача, які мають здійснюватися 

шляхом удосконалення традиційних і створення принципово нових 

характеристик енергосистеми. Поступовий перехід ОРЕ України від моделі 

ринку "єдиного покупця" до ринку двосторонніх договорів і балансуючого 

ринку (РДДБР) вимагає створення повноцінного балансуючого механізму, 

спроможного забезпечити ефективне управління режимами генерації й 

споживання електроенергії в реальному часі. Запровадження РДДБР 

відкриває споживачам широкі можливості щодо ефективного використання 

електроенергії та отримання при цьому максимальної економії під час 

розрахунків за спожиту електроенергію за умови адаптивного управління 

режимами електроспоживання та активної участі споживача в оптимізації 

електричного навантаження енергосистеми.  

На шляху до розвитку технологій розумних мереж в передавальних 

мережах необхідний розумний менеджмент дефіциту, щоб уникати 

перевантажень ліній. Необхідно здійснити кардинальні зміни в техніці 

захисту і автоматики мереж. Адаптивний захист передбачає, що уставки 

узгоджуються зі станом мережі, щоб поліпшити селективність і разом з тим 

уникнути помилкових спрацьовувань.  

Таким чином, система обліку енергоресурсів Smart Metering здатна на 

якісно новому рівні надійності забезпечити:  

• вимір енергетичних ресурсів;  

• управління та контроль за їх постачанням, транспортуванням і 

споживанням;  

• автоматизовану передачу, обробку та надання інформації про 

споживання ресурсів;  

• формування ситуаційних баз даних про енергоспоживання з 

елементами інформаційної підтримки задач управління 

споживанням енергоресурсів і ряд інших завдань. 



2. Приклади простих інтелектуальних мереж 
та основні напрямки розвитку  

Smart Grid   

 2.1. Мікромережа 

Розподілена генерація, яка притаманна відновлюваної енергетиці,  

сприяє розвитку нової парад 

игми сети – мікромережі. Вона як правило має просту топологічну 

структуру і часто розглядається в деяких країнах як один з каменів 

фундаменту майбутньої Smart Grid. Очікується, що органічна еволюція Smart 

Grid відбуватиметься завдяки інтеграції мікромереж Plug-And-Play 

(«підключай і працюй») [3].  

 

У звичайному режимі роботи мікромережі підключені до традиційної 

електромережі – макромережі (див. Рис.2.1). Користувачі мікромережі 

можуть виробляти електроенергію низької напруги, використовуючи 

розподілену генерацію від  сонячних панелей, вітрових турбін, паливних 

елементів. Єдину точку спільного зв’язку з макромережею можна від’єднати, 

при цьому мікромережа буде функціонувати автономно. Ця операція 

призведе до острівної мікромережі, в якій розподілені генератори 

продовжують живити користувачів у цій мікромережі, не отримуючи 

живлення від електричної мережі, розташованої в макромережі. Таким 

чином, множина розподілених генератори та можливість ізолювати 

мікромережу від більшої мережі забезпечать в умовах порушень 

високонадійне електропостачання. В результаті забезпечується більш висока 

локальна надійність, ніж та, що забезпечується енергосистемою в цілому. 

Зауважимо, що хоча в режимі острівця користувачі не отримують енергію 

ззовні, вони все одно можуть обмінюватися деякою інформацією з 

Мікромережі – це локалізоване групування генераторів електро-

енергії, накопичувачів енергії та навантажень. 



макромережею. Наприклад, вони можуть дізнатись статус макромережі та 

вирішити, чи слід їм знову підключатися до макромережі та отримувати від 

неї електроенергію. 

Мікромережа спрощує реалізацію багатьох функцій Smart Grid. Це  

підвищена надійність, високий рівень проникнення відновлюваних джерел, 

самовідновлення, активний контроль навантаження та покращена 

ефективність. Наприклад, для того, щоб реалізувати самовідновлення під час 

відключень, мікромережа може перейти в режим острівця, і як результат 

користувачі в мікромережах не будуть впливати на відключення. 

 

Рис.2.1. Приклад мікромережі:  

 2.2. Потоки енергії та інформації 

Інтелектуальна мережа має два типи потоків: двосторонні потоки 

енергії та двосторонні інформаційні потоки.  Ці потоки показані на рисунку 

2.1. Нижній шар відповідає фізичної структурі мікромережі та включає 

чотири будівлі, два вітрогенератори, два генератори сонячних панелей та 



одну точку доступу Wi-Fi. Ці будівлі та генератори обмінюються енергією за 

допомогою електроліній. Вони обмінюються також інформацією через 

бездротову мережу на основі точки доступу. Блакитний (верхній) шар 

відображає потоки інформації в цій мікромережі, а червоний (середній) - 

потужність. 

Поняття двостороннього потоку енергії означає, що енергія може 

генеруватися за рахунок енергії генераторів та передається споживачам 

та/або енергія генеруються споживачами і вводяться назад до електромережі. 

Поняття про двосторонній інформаційний потік означає, що комунальні 

послуги мають доступ до інформації в режимі реального часу та одночасно 

споживачі контролюють динамічні потоки енергії і отримують різні 

параметри, пов'язані з потужністю. Енергетичний потік транспортують 

електричну енергію необхідну для споживача. Інформаційні потоки  

транспортують інформацію (дані) для моніторингу стану та зібрану різних 

видів інформацію в мережу, а також для контролю динаміки енергетичних 

потоків. Ефективна система зв'язку, тобто швидкой надійний інформаційний 

потік, підтримує хорошу спостережливість та керованість системи, що в 

підсумку призведе до безпеки та надійності РС. Ефективні потоки енергії 

дозволять уникнути втрати навантаження, тобто ситуації, коли мережа не 

може задовольнити потребу в електроенергії. В інтелектуальної мережі 

необхідний двосторонній зв’язок для підтримки цих двох типів потоків. 

Насправді ця двостороння комунікація є невід’ємною частиною майбутньої 

Smart Grid для розміщення ВДЕ. Таким чином, системи зв'язку підтримка 

двостороннього спілкування зіграє життєво важливу роль в інтеграції ВДЕ в 

Smart Grid. 

 2.3. Віртуальна електростанція 

Одне з основних питань при побудові Smart Grid - як керувати 

енергетичніими ресурсами, диверсифікувати розподілену генерацію (РГ) , як 

отримувати зворотний зв'язок з мережею? На це питання дає відповідь 



перспективна концепція віртуальної електростанції (ВЕ). Визначаємо ВЕ як 

віртуальну сутність, яка об'єднує, управляє та контролює географічно 

розподілені енергетичні ресурси. Ці енергетичні ресурси виробляють 

електроенергію і продають генеровану енергію, що не використовується, до 

основної електричної мережі. На рис. 1 показана концепція ВЕ, яка є 

генераторної електростанцією, створеної за допомогою програмного 

забезпечення. Насправді ВЕ - це віртуальна сутність і не має жодної фізичної 

інфраструктури, наприклад, жодної фізичної турбіни. ВЕ виступає як 

центральний орган управління, який об'єднує традиційні електростанції і 

ВДЕ [4]. 

 

Рис. 2.2. Ілюстрація типової віртуальної електростанції (ВЕ), яка 

поєднує в собі різні енергетичні ресурси за допомогою централізованого 

програмного забезпечення. 

 



ВЕ мають кілька переваг. По-перше, ВДЕ можуть бути з’єднані разом 

на короткий проміжок часу. По-друге, ВДЕ –дрібні виробники енергії, такі як 

будинки, дрібні комерційні будівлі та підприємства для участі на 

енергетичних ринках. Малі виробники енергії можуть використовувати 

концепцію мережевого обліку. При чистому обліку споживачам надається 

кредит, коли вони закачують надлишки відновлюваної енергії в основну 

мережу. 

Потужність ВЕ складається з ВДЕ та економії енергії в будинках через 

управління попитом протягом години пік, а також традиційних енергетичних 

ресурсів. Продуктивність  мережі також можна підвищити за допомогою 

електромобілів, контролюючи їх через ВЕ.  

Альтернативою безперервному контролю через ВЕ є традиційний 

спосіб задоволення потреб у енергії за рахунок збільшення виробництва на 

електростанціях. Коли електростанція не в змозі задовольнити піковий 

попит, тоді навантаження скидається  - або це призведе до повних затемнень. 

Комунальні служби можуть змінити звички споживачів за допомогою 

концепції ВЕ та наданих бонусів, як нагорода для клієнтів.  

Концепція ВЕ є цілісним рішенням, яке має бути спеціально 

розроблено для управління різнорідними сутностями, такі як ВДЕ у структурі 

розподіленої генерації.  

 2.4. Основні елементи інтелектуальної мережі Smart Grid 

В більш складних інтелектуальних мережах можна виділити наступні 

основні структурні елементи: 

• Customers - Кінцеві споживачі електроенергії (житлові, 

комерційні, промислові); можуть також виробляти, зберігати і 

управляти використанням енергії.  

• Distribution - розподільні мережі, що передають енергію 

безпосередньо споживачам і від споживачів. 



• Transmission - системи передачі електроенергії на великі 

відстані; можуть також зберігати і генерувати енергію 

• Bulk Generation - Потужні генератори електроенергії; можуть 

також накопичувати енергію для подальшого розподілу. 

• Markets - Оператори та учасники ринків електроенергії. 

• Operations - Менеджмент, керуючий потоками електроенергії. 

• Service Providers - Організації-провайдери, які обслуговують 

споживачів електроенергії і комунальні підприємства. 

 

 

 

Рис.2.3. Основні елементи Smart Grid 

 2.5.Основні напрямки розвитку інтелектуальних мереж 

Ситуаційна обізнаність (в широкому масштабі): Мета - оптимізація 

управління компонентами силової мережі, надання інформації для 

підвищення продуктивності, прогнозування, запобігання збоїв в роботі. 



Реагування на попит і енергоефективність споживачів: Мета - 

оптимізація балансу попиту і пропозиції електроенергії; скоротити 

споживання енергії в періоди пікового навантаження або, коли надійність 

електропостачання знаходиться під загрозою. 

Акумулювання енергії: Мета - балансування попиту та пропозиції 

*електроенергії.  

Гідроаккумулювання. Нові можливості - воднева технологія. 

Мережеві комунікації: Мета - зв'язок між доменами і субдомену Smart 

Grid, впровадження підтримку належної безпеки і контролю доступу. 

Розширена інфраструктура вимірювань (РСІ): Мета - впровадження 

системи синхронних вимірювань стану енергосистеми, динамічного 

ціноутворення, надання клієнтам ціни на електроенергію в режимі (майже) 

реального часу. 

Управління розподільною мережею: Мета - максимальне збільшення 

продуктивності ліній, трансформаторів і інших компонентів мережевих 

розподільних систем. 

Кібербезпека: Мета - забезпечення конфіденційності, цілісності 

інформації, захист енергосистем Smart Grid, 

Електротранспорт: Мета - акумулювання і зниження залежності від 

нафти, скорочення викидів вуглеводнів. 

Наведемо більш детальний опис напрямків розвитку систем 

втоматичного обліку в складі Smart Grid [6] (див. розділ 3.4. з описом 

системи Smart Metering).  

1. Широке впровадження на нових і модернізованих точках 

вимірювання інтелектуальних вимірювальних приладів системи Smart 

Metering - "розумних" лічильників з функцією дистанційного керування 

профілем навантаження вимірюваної лінії і вимірювальних перетворювачів зі 

стандартними комунікаційними інтерфейсами і протоколами (в тому числі 

бездротовими), які відповідають стандартам інформаційної безпеки.  



2. Установка на кожному великому об'єкті, приєднаному до 

електромережі (житловому районі, офісному центрі, виробничому 

підприємстві і т. д.), удосконалених автоматизованих інформаційно-

вимірювальних систем (АІВС), що працюють в режимі реального часу. АІВС 

повинні здійснювати моніторинг об'єктових процесів (наприклад, електро- 

або теплопостачання, включаючи параметри якості енергії), виконувати 

прості алгоритми автоматичного регулювання та мати розвинені засоби 

інформаційного обміну з зовнішнім світом.  

3. Створення широкої мережі інтегрованих комунікацій на базі 

різноманітних ліній зв'язку - Волоконно-оптичної системі передачі (ВОЛП), 

супутникових, GPRS, ВЧ-зв'язку по ЛЕП та ін. Кожна АІВС повинна бути 

підключена як мінімум по двох незалежних каналах зв'язку.  

4. Впровадження в енергокомпаніях автоматизованих систем (АС) 

управління виробничою діяльністю. Оскільки всі енергопідприємства 

відносяться до виробництв з безперервним циклом, можна виділити чотири 

види таких систем:  

• АС управління технічним обслуговуванням і ремонтами;  

• АС роботи на ринках (комерційної диспетчеризації);  

• АС обслуговування клієнтів;  

• АС управління основним виробництвом - генерацією, передачею, 

розподілом, збутом (урахуванням споживання) або 

диспетчеризацією.  

5. Створення інтегрованих інтерфейсів до АІВС і АС управління 

виробничою діяльністю для автоматичного обміну даними з АС інших 

учасників ринку. При цьому повинні бути визначені протоколи обміну і 

стандарти інформаційної безпеки для всіх категорій учасників ринку. 

Підвищення енергоефективності вимагає прискорення розвитку процесів 

автоматизації обліку споживання електроенергії з перспективою повного 

вилучення ручного знімання показань лічильників. Заміна систем 

автоматичного зчитування показань вимірювального приладу (AMR) на 



удосконалену інфраструктуру вимірів AMI (системи, які здатні збирати та 

аналізувати дані вимірів) дозволить розширити функціональні можливості 

системи за допомогою використання загальних апаратних засобів і єдиної 

архітектури програмного забезпечення, здатних збирати дані і передавати їх 

іншим системам. Зазначена технологія може також використовуватися для 

пересилання інформації через мережу у зворотному напрямку, для 

ініціювання збору додаткових даних, контролю стану електроустаткування.  

Впровадження систем Smart Grid технологій вимагає більш високого 

рівня функціональних можливостей вимірювальної системи і перетворення 

системи AMR в "інтелектуальну" вимірювальну систему AMI (Smart 

Metering), яка забезпечує:  

– зацікавленість і включення споживача у вдосконалення технології 

систем Smart Grid за допомогою стійкого зв'язку між споживачами 

формування стимулюючих цінових сигналів постачальниками, залучення їх 

до активної участі в управлінні електронавантаження, що сприятиме 

формуванню рівномірності добового навантаження в ОЕС;  

– можливість більш швидкої і точної діагностики і електромережами;  

– моніторинг результатів генерації, розподілу і споживання 

електроенергії, включаючи результати управління режимами за допомогою 

AMI технологій;  

– можливість переходу до формування прийнятних ринкових цін за 

допомогою та оперативності надання інформації під час ліквідації аварійних 

відключень устаткування і систем управління, що сприятиме підвищенню 

надійності енергозабезпечення.  

Вимірювальні системи AMI повинні бути обладнаними функціями 

моніторингу якості електроенергії, прийнятними для подальшої швидкої 

індикації, діагностики і рішення проблем її забезпечення. 



 2.6. На шляху до створення нової електроенергетики 

Відмітимо, що концепція Smart Grid фокусується не на модернізації 

окремих технологій і обладнання, а на перегляді принципів розвитку і 

створення нового, інноваційного за характером технологічного базису.  

У США і Європейському союзі рішення цих проблем передбачається 

шляхом створення якогось нормативного поля, який формується у вигляді 

широкої системи стандартів вимог до функцій, елементів, пристроїв, системі 

взаємодій і т. д. В рамках цих нормативних актів розробникам і виробникам 

надані право і можливість створення пропозиції, а користувачам 

(енергетичним компаніям і споживачам) - право формування "своєї" Smart 

Grid, як вони її для себе бачать.  

В США, були сформовані п'ять груп базових технологічних областей, 

які потребують інноваційного розвитку:  

• вимірювальні прилади і пристрої, що включають в першу чергу 

smart-лічильники і smart-датчики;  

• вдосконалені методи управління: розподілені інтелектуальні 

системи управління і аналітичні струменти для підтримки 

комунікацій на рівні об'єктів енергосистеми, що працюють в 

режимі реального часу, що дозволяють реалізувати нові 

алгоритми і методики управління енергосистемою, включаючи 

управління її активними елементами;  

• вдосконалені технології і компоненти електричної мережі: гнучкі 

системи передачі на змінному струмі FACTS (Flexible Alternative 

Current Transmission Systems, англ.), передачі постійного струму, 

надпровідні кабелі, мікромережі (microgrids, англ.), 

напівпровідникова силова електроніка, накопичувачі електричної 

енергії та ін.;  

• вдосконалені інтерфейси і методи підтримки прийняття рішень - 

технології і інструменти, що забезпечують перетворення даних, 



які отримані від різних об'єктів енергосистеми, в інформацію для 

прийняття рішень інтелектуальними агентами;  

• інтегровані комунікації, які дозволяють елементам перших 

чотирьох груп забезпечувати взаємозв'язок і взаємодію один з 3]. 

 



3. Інтегрування ВДЕ у Smart Grid 

Відновлюваними джерелами енергії є сонячне випромінювання, вітер,  

біогаз, біопаливо, геотермальні джерела, енергія приливів і морських хвиль, а 

також традиційна гідроенергія. Всі ці джерела повязані з великими 

енергетичними ресурсами навколишнього природного середовища. 

Відновлювана енергія для фотоелектричних станцій (ФЕС) різного масштабу 

може бути у вигляді сонячного світла (наприклад, великі ФЕС) або штучного 

світла (наприклад, у приміщенні навколишнє середовище в будинках або 

офісних будівлях). Однак сонячна енергія є сезонною, і її доступність 

залежить від географічного розташування. Вітер - це ще одна форма 

відновлюваної енергії, в якій лінійний рух повітря використовується 

вітрогенераторами на вітроелектростанціях (ВЕС) для виробництва 

електроенергії. Подібно до сонячної енергії, енергія вітру також залежить від 

клімату та географічного положення.  

Одне загальноприйняте уявлення полягає в тому, що через 

переривчастий та розрізнений характер ВДЕ, повна залежність від ВДЕ 

неможлива; але при достатньої ємності акумуляторів енергії ВДЕ та 

відповідного розвитку систем регулювання потоками енергії в енергосистемі 

доля ВДЕ в енергетиці може бути достатньо високою. Інше сприйняття 

полягає в тому, що ВДЕ мають численні переваги, наприклад, комунальні 

підприємства вже зараз можуть ретельно планувати і рухатись до досягнення 

100% відновлюваної енергетичної мережі. Комунальні підприємства можуть 

керувати попитом, динамічно регулювати ціни на енергію, та обґрунтовано 

розподіляти навантаження між станціямі на основі викопного палива та ВДЕ. 

 3.1. Інтеграція ВДЕ в систему залізничного транспорту 

Залізничний транспорт на основі електроенергії - один із способів 

забезпечити безпеку транспортні послуги міським та неміським пасажирам. 

В цих транспортних системах, які називаються у англомовної літературі  



Communication Based Train Control (CBTC) [4] порівняно до традиційних 

систем управління забезпечується безпечна експлуатація залізничних 

транспортних засобів. Як правило, в електропотягах застосовується 

рекуперативне гальмування - це добре джерело зеленої відновлюваної 

енергії, в якій згенерована транспортним засобом кінетична енергія 

перетворюється в електричну енергію та подається назад до електромережі. 

Комбіновані  інформаційні технології управління та зв'язку забезпечують 

своєчасний обмін інформацією. Точніше, точний і своєчасний обмін 

інформацією між поїздами та шляховим обладнанням для створення команд 

управління, що є життєво важливим для оптимальності та ефективності 

транспортної системи. Як правило, в CBTC використовуються WLAN. 

 

В поїздах CBTC системи WLAN, які схильні до великих затримок та 

іноді втрат пакетів, у поєднанні з ВДЕ є життєздатним рішенням, Його 

розумно використовувати операторам поїздів для зменшення їх накладних 

втрат, а також зменшення викидів CO2. Як приклад транспортна система 

CBTC була промодельована за допомогою практичних тестів на лінії метро 

Пекін- Ічжуан. Ще один приклад: енергія регенеративного гальмування була 

використана в поїздах метро Мадрида (Іспанія). 

 3.2. Електромобілі як пристрої накопичення енергії 

Вказаним вище чином використовується як потенційне джерело енергія 

регенеративного гальмування для забезпечення енергії заряду в 

електромобілях, які розташовуються на стоянках залізничних вокзалів. Це 

WLAN (Wireless Local Area Network - бездротова локальна 

мережа).  Це точка доступу до Інтернету за допомогою радіосигналів, 

без наявності кабельних з'єднань. Наявність спеціальних модулів в 

смартфонах, планшетах, ноутбуках або стаціонарних ПК дозволяє 

користувачам отримувати стійкий сигнал в межах покриття, як 

перебуваючи нерухомо, так і переміщаючись. 



джерело заряджає електромобілі протягом дня, що слугує екологічної та 

економічної вигоді.  

Електричний транспортний засіб використовує для руху один або 

кілька електричних двигунів. В даний час зростає популярність дорожчих, 

повністю електричних транспортних засобів або гібридних електромобілей 

завдяки настроям споживачів поліпшити екологічну обстановку та зменшити 

використання викопного палива.  

Широке використання та розгортання електромобілів призвело до 

появи двох концепцій, а саме Grid-to-Vehicle (G2V) та Vehicle-to-Grid (V2G). 

G2V-електромобілі часто живляться від накопиченої електроенергії спочатку 

від зовнішнього джерела живлення, і тому їх потрібно заряджати після 

розрядження батареї. Ця технологія концептуально проста. Однак, з точки 

зору мережі, однією з найважливіших проблем у G2V є те, що операція 

зарядки призводить до значного нового навантаження на існуючі розподільні 

мережі.  

Дослідження [5] показали, що існуюча інфраструктура розподільчої 

мережі на Тихоокеанському північному заході США здатна підтримати 50% 

проникнення електромобілів із профілем інтелектуальної зарядки 120 В, що 

дорівнює приблизно 21,6% легкого транспортного засобу. Цей рівень про-

никнення перевищує відомі можливості існуючих генеруючих ресурсів, що 

становить приблизно 18%. Серйозні проблеми (суттєве погіршення 

продуктивності та ефективності енергосистеми, і навіть перевантаження) 

можуть виникнути при високому рівні проникнення некоординованої 

зарядки. 

Одним із рішень для зменшення впливу електромобілів на мережу є 

оптимізація їх зарядного профілю. Іншими словами, потрібно утримувати 

якнайменше пікову потребу в енергії, беручи до уваги додаткове споживання 

енергії від зарядки автомобіля. Це можна зробити, координуючи операції 

заряджання різних електромобілів, щоб вони не заряджались одночасно. 



Скоординована зарядка електромобілів може зменшити втрати потужності та 

відхилення напруги шляхом посилення пікової потужності. 

V2G-електромобілі забезпечують новий спосіб зберігання та 

постачання електроенергії. Електромобілі з підтримкою V2G можуть 

спілкуватися з мережею для постачання  електроенергії в мережу під час  

паркування та підключення до мережі. Часто (наприклад у США) автомобіль 

їздить в середньому лише годину на день, а паркується більшу частину часу. 

Тоді існують наступні можливості постачання енергії в мережу: 

• Гібридний транспортний засіб або транспортний засіб на 

паливних елементах, який виробляє енергію з палива, 

використовує свій генератор для постачання електроенергії  

комунальним підприємствам у пікові періоди використання 

електроенергії. Ці транспортні засоби служать системою 

розподіленого виробництва, що виробляє енергію із звичайних 

викопних видів палива або водню. 

• Гібридний транспортний засіб, що працює від акумулятора або 

підключається до мережі, використовує надлишкову ємність 

акумуляторної батареї для живлення комунальних послуг у пікові 

періоди використання електроенергії. Потім ці транспортні 

засоби можна зарядити в непікові години за нижчими тарифами. 

Ці транспортні засоби служать системою розподіленого 

акумулювання. 

• Транспортний засіб на сонячних панелях може використовувати 

надлишкову зарядну потужність, щоб подавати живлення до 

електромережі, коли його акумулятор повністю заряджений. Ці 

транспортні засоби служать розподіленою малою енергетичною 

системою на ВДЕ. 

Електромобілі V2G часто використовуються для забезпечення 

балансування навантаження за допомогою «пікового гоління» (передача 

енергії назад у мережу, коли попит великий), а також «наповнення долини» 



(зарядка, коли попит низький). Тому ключове питання: як визначити 

відповідний час заряду та розряду протягом дня. Існують приклади, коли ця  

проблема вирішується за допомогою алгоритму оптимізації рою двійкових 

частинок. В результаті максимізується вигода для власників транспортних 

засобів і одночасно задовольняється потреба мережі в енергії. Зауважимо, що 

оптимізація рою частинок - це ітеративний стохастичний алгоритм 

оптимізації. Пошук рішення виконується у стохастичних ітераціях, що 

дозволяє алгоритму долати нелінійні, недиференційовані та розривні 

проблеми. 

 3.3. Інтеграція ВДЕ у центрах обробки даних 

З появою нових Інтернет-послуг, таких як аналітика великих обсягів 

даних, мобільні хмарні обчислення та широкий спектр хмарних послуг, 

потреба в центрах обробки даних зростає день за днем. Компанії соціальних 

медіа, наприклад, Facebook, LinkedIn, Twitter і YouTube, а також 

постачальники послуг електронної пошти, наприклад, Gmail і Yahoo, в 

значній мірі покладаються на центри обробки даних для зберігання та 

отримування даних. Центри обробки даних призначені для підтримки 

високого рівня продуктивноті обчислювальних програм, і вони є головними 

споживачами електроенергії. У центрах обробки даних різні компоненти 

визначають загальний рівень потужності споживання. Більше 80% енергії 

споживається серверами та охолоджувальним обладнанням. Отже, з ВДЕ, 

продуктивність центрів обробки даних, а також електромережі може бути 

оптимізована. Наприклад, центр обробки даних може розглядатися як 

“переривне” навантаження, яке може зменшити в години пік для стабілізації 

енергосистеми. Для досягнення цієї цілі зменшення центр обробки даних 

оснащається відповідними невеликими програмними пакетами. Ці програмні 

патчі проводять моніторинг використання енергії у реальному часі.  

Деякі дослідження шляхом широкого моделювання реальних центрів 

обробки даних показали, що вартість роботи центру обробки даних 



зменшується на 29% при використанні запропонованого ними підходу. 71% 

енергії можна заощадити, використовуючи ВДЕ для центрів обробки даних. 

 3.4. Системи Smart Metering 

У світовій практиці ситеми автоматичного обліку електроенергії мають 

позначення "AMR systems" (Automatic Meter Reading – система 

автоматичного зчитування показань лічильників) та більш досконалі системи 

– AMM (Automated Meter Management) і AMI (Automated Meter Infrastructure), 

що дають змогу управляти режимом енергоспоживання. Ці системи 

об’єднують діяльність учасників ринку електроенергії з виробниками 

сучасного електропостачального обладнання. Зазначені системи установлено 

в електромережах більшості європейських країн і за межами Європи – у 

Єгипті, Африці, Австралії, Новій Зеландії, на Ближньому й Далекому Сході 

та в ряді країн, що розвиваються.  

Основна ціль модернізації у всіх країн загальна: комунальні 

підприємства прагнуть до скорочення операційних витрат в боротьбі за 

прибутковість і роблять ставку на підвищення ефективності роботи за 

рахунок сучасних технологій.  

Досягнення цих цілей планується за рахунок наступних характеристик 

системи обліку енергоресурсів, побудованої на базі технології Smart Metering 

[6]:  

– інтервальний облік потужності (30 ... 60 хв з можливістю установки 

довільного періоду інтеграції потужності);  

– відстеження перевищення лімітів навантаження споживачів;  

– вимірювання параметрів якості електроенергії (значення напруги, 

частота, тривалість провалу напруги, глибина провалу напруги, тривалість 

перенапруги);  

– активне використання зв'язку з приладами обліку по силовій лінії;  

– мінімальний період опитування приладів обліку (порядка 15 хв);  



– віддалене (централізоване) управління приладами обліку, зокрема, 

обмеження / відключення;  

– надання даних користувачеві через Web-інтерфейс (включаючи 

перегляд даних через мобільні пристрої).  

Відмітимо додаткові функціональні можливості інтелектуальних 

приладів обліку:  

▪ вимірювання часових профілів споживання енергії і потужності за 

короткі періоди, визначення часу, дати та тривалості провалів в 

енергопостачанні і відсутності напруги живлення;  

▪ можливість зберігання такої інформації і порівняння параметрів 

споживання енергії і потужності в реальному часі з ретроспективними, а в 

ряді систем і з профілями споживання енергії аналогічних споживачів 

(бенчмаркінг);  

▪ наявність самодіагностики і захисту від розкрадання енергії 

(включаючи відключення споживача) за рахунок фіксації моментів 

розтину кожуха, кришки клемної колодки, впливів сильного магнітного  

• поля та інших впливів як на лічильник, його інформаційні входи і 

виходи, так і на саму мережу;  

▪ наявність функцій дистанційної передачі інформації про показання 

приладів обліку, а також дистанційного керування навантаженням і подачі 

команд на включення і відключення приладів;  

▪ можливість забезпечення необхідною інформацією введення нових 

продуктів енергопостачальних організацій, послуг і тарифних схем;  

▪ інтеграція вимірювань та обліку всіх енергоресурсів на рівні будівлі 

для вироблення стратегії мінімізації витрат на оплату енергоресурсів. У 

цю стратегію залучаються окремі споживачі, енергопостачальні та 

мережеві компанії. 

 В Україні Smart Metering реалізується як АСКОЕ (автоматизовані 

системи комерційного обліку електроенергії). В ході реалізації концепції 

впроваджуються технології Smart Grid і її складової Smart Meteringє Зараз на 



часі створення автоматизованої інформаційної вимірювальної системи обліку 

електроенергії. Вона складається з приладів обліку електроенергії, 

встановлених у дрібних і побутових споживачів приватного сектору, а також 

у багатоквартирних житлових будинках. Пристрої збору даних 

встановлюються на трансформаторних підстанціях, а також в центрі збору та 

обробки даних. Це забезпечує прозорість і оперативність фіксації 

споживання, передачу даних про споживання в біллінгову системи, моні-

торинг стану засобів обліку, формування балансів розподілу і споживання 

електроенергії по ділянках мережі в реальному часі. Це дає можливость 

віддаленого обмеження споживачів у відповідності з заявками 

енергопостачальної компанії.  

Розповсюдження використання індивідуальних приладів обліку 

(розумних і звичайних індукційних), використання нових каналів комунікації 

- через пошту, SMS, Інтернет набагато збільшує кількість інформації, що 

надходить про енергоспоживання. Індустріальний сектор також застосовує 

все більш системи АСКОЕ з метою поліпшення контролю над 

енерговитратами.  

Таким чином, створюються необхідні передумови для переходу до 

Smart Metering - першого і дуже важливого кроку на шляху до розумних 

мереж. Але енергетичні і виробничі та торгівельні компанії не підготовлені 

на даний час до такого збільшення інформації. Тому не завжди в змозі 

впоратися з нею, перш за все, через недостатню розвиненість своєї 

інфраструктури - програмної і апаратної.  

Фактично енергокомпаніям потрібно змінити уявлення про свою ІТ-

інфраструктуру і, в першу чергу, про комплекс існуючих протоколів. Їм 

потрібні нові протоколи для роботи з енергоданими, управління 

споживачами і мережами.  



 3.5. Операційні можливості генерації ВДЕ 

• Контроль та регулювання напруги та реактивної потужності. 

Підтримка реактивної потужності та керування потужністю можуть 

бути забезпечені за допомогою: 

- вбудованої можливостей або 

- конденсаторних батарей та 

- енергетичних електронних технології, таких як статичний 

компенсатор (SVC) та статичний синхронний компенсатор 

(STATCOM). 

• Стійкість до пошкоджень. Ця здатність необхідна для витримування 

специфічних низько- та високовольтних/частотних відхилень, 

спричинених несправностями або порушеннями в енергосистемі. 

Стійкість по напрузі може бути досягнута усіма сучасними 

генеруючими агрегатами та додатковим обладнанням для передачі. 

• Контроль активної потужності. Може бути досягнуто за допомогою 

механізмів керування пристроями для вітрових турбін та інверторів. 

• Первинне регулювання частоти. Може бути забезпечене, наприклад, 

вітровими агрегатами, обладнаними певною формою регулювання кута 

нахилу. 

• Інерційний відгук. Інерційну відгук можна досягти за допомогою 

додаткових елементів керування в конверторі, щоб емулювати 

інерційну поведінку електронного обладнання. 

• Контроль струму короткого замикання. Всі генератори на базі 

інвертора мають вбудовану здатність обмежувати струм виходу до 

150% струму повного навантаження. Контроль струму короткого 

замикання може бути досягнутий на рівні станції. 



 

Рис. 3.1. Типова структура «дружньої  до мережі» ВЕС 

 



4. Системи SCADA.  Вимірювання та збір даних 

 

Головною перевагою SCADA є можливість надання в реальному часі 

необхідної інформації через показники, які зібрані абсолютно з різних точок 

господарюючого об'єкта. Тільки в такому режимі можна оптимізовано 

управляти підприємством, роблячи його роботу безперервною, без простоїв, 

збоїв і можливих аварійних ситуацій. Технологічними попередниками 

SCADA були всім відомі системи сигналізації і телеметрії. 

 4.1. Структура SCADA-системи та її компоненти 

SCADA-система складається з трьох компонентів (Рис.4.1): 

Віддалений термінал (RTU – Remote Terminal Unit). RTU має 

безпосереднє підключення до об'єкта управління. Через нього йде повна 

обробка інформаційних даних в реальному режимі часу. Даний термінал 

може бути по-різному створений. Наприклад, його можуть представляти 

найпримітивніші датчики, які знімають інформацію з процесу із заданою 

періодичністю. Іноді в якості віддаленого терміналу працюють 

багатопроцесорні відмовостійкі обчислювальні прилади. Вони обробляють 

інформацію вже в режимі жорсткого реального часу. 

 

Рис. 4.1. Спрощене зображення архітектури SCADA системи 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - це 

особлива диспетчерська система, яка займається збором 

інформаційних даних про поточну діяльність підприємства, а також 

їх управлінням  



Головний, центральний, термінал (MTU – Master Terminal Unit) або 

диспетчерський пункт (MS –  Master Station). На ньому ведеться обробка 

даних і їх управління на найвищому рівні. Тут використовується режим 

м'якого реального часу. MTU виступає в ролі людино-машинного інтерфейсу 

і надає після обробки даних інформацію, зручну для  сприймання людиною. 

Тобто головне завдання цього структурного компонента SCADA-системи - 

це забезпечення ергономічної роботи операторів SCADA (Рис. 4.2). В 

залежності від поставлених завдань для створення MTU використовується, як 

одиночний комп'ютер, на який стікається вся інформацію з різних точок 

об'єкта, так і ціла обчислювальна система, яка об'єднує в єдине ціле всі 

локальні пульти управління. Саме при створенні центрального пульта 

управління вирішуються завдання забезпечення інформаційної безпеки 

роботи підприємства. 

 

Рис. 4.2. Центральний термінал (MTU) SCADA системи 

Канали зв'язку або інтегрована комунікаційна система (CS – 

Communication System). Її призначення полягає в створенні та 

функціонуванні елементів зв’язку між віддаленими об'єктами і центральним 

пультом управління. Тобто системи комунікації потрібні для 

транспортування даних з віддаленого терміналу до головного. Ліній передачі 



даних безліч, і може бути задіяна будь-яка з наступних (або декілька типів 

ліний): 

• Виділені лінії зв'язку. 

• Мобільні мережі. 

• Радіохвилі. 

• Телефонні лінії зв'язку. 

• ISDN-канали і т.д. 

Більш розгорнуте зображення відкритой SCADA (Open Control) 

показано на рис. 4.3 [7]. 

 

Рис. 4.3. Архітектура Open Control SCADA 

  

Термінологія SCADA видозмінювалася з часом, спільно з розвитком 

технологій автоматизації і управління. Наприклад, SCADA системи 

вісімдесятих років позначали програмно-апаратні комплекси по збору даний 

«тут і зараз», а в дев'яності - ухил в формулюванні пішов в сторону програм, 



зокрема інтерфейсу автоматичних систем керування техпроцесами й 

виробництвом. 

Контроль і моніторинг численних віддалених об'єктів - це головне 

завдання SCADA систем. Іноді, ці об'єкти можуть бути віддалені один від 

одного на тисячі кілометрів. В якості основних споживачів SCADA 

виступають електро-распредстанцїі, нафтопроводи, газопроводи, системи 

водопостачання і так далі. Можна казати, що SCADA реалізують у всіх 

господарських галузях, де необхідно автоматичне керування техпроцесами в 

режимі «real-time». 

Перелічимо деякі характеристики компонентів SCADA: 

• Датчики  та  вимірювачі  використовують  для  моніторингу  

стану обладнання;  підтримки  стратегії  керування  в  стабільному  

режимі енергопостачання.  Вимірювальні  технології  охоплюють:  

мікропроцесорні  системи  моніторингу  та  вимірювання  

(«розумні  лічильники»); системи  розподіленого  моніторингу;  

системи  вимірювання/аналізу електромагнітних параметрів; 

системи реєстрації часу споживання.  

• Високотехнологічні  компоненти  дозволяють  забезпечити  

високу відмовостійкість,  зберігання  енергії  на  основі  

технології:  пристроїв гнучкої  системи  передачі  струму;  кабелів  

з  високотемпературними надпровідниками; розподіленого 

генерування та зберігання енергії.  

• Інтелектуальне  керування  забезпечує  швидке  діагностування  

та прийняття  управлінського  рішення  щодо  стану  енергомережі  

на основі:  розподілених  інтелектуальних  агентів;  програмного  

забезпечення автоматизованих систем; SCADA-систем.  

• Удосконалені  інтерфейси  та  підтримка  прийняття  рішень  

спрямовані для ефективного керування енергосистемою за умови 

зростання кількості  змінних.  Функціональність:  технології  

візуалізації,  які  зводять велику кількість даних  у візуальні 



формати; програмні системи; симулятори; системи аналізу 

сценаріїв. 

 4.2. Особливості процесу управління в SCADA-системах 

Найчастіше термінологія SCADA застосовна до централізованих 

систем контролю і управління або ж до окремих комплексам величезної 

системи, управління яким надається людині. У зв'язку з цим особливо можна 

розкласти по поличках: 

• Процес управління здійснимо через RTU, а SCADA управляє 

режимами роботи. Присутність людини в SCADA-системах 

обов'язково; 

• Неправильно подані команди або вплив реалізують відмова об'єкта 

контролю або великі проблеми для взаємодії системи в цілому; 

• Диспетчер відповідальний за управління системою, її налаштування 

(опціонально це реалізовано через пульт і практично не вимагає 

втручання); 

• За весь час роботи диспетчер найчастіше спостерігає за показниками 

системи, не вносячи жодних управлінських змін; 

• Активне втручання трапляється через появу алармов - попередження, 

відмови, аварія або позаштатні ситуації; 

• Тимчасові обмеження на дії оператора реалізується при появі 

критичних алармов системи. Задати таймінг можна від кількох 

секунд до хвилин. 

 

 4.3. Захист SCADA-систем 

Експлуатовані SCADA-системи створювалися налаштованими на 

конкретні завдання, та не мають високих ступенів захисту. Тобто вони 

уразливі для кібератак. Подібного роду системи, наприклад, що 

застосовуються в енергетичному секторі, розроблялися в основному для 



управління напругою електричних мереж. В перших розробках SCADA 

розвинутих функцій захисту (по типу протоколів безпеки мережі) не було. 

Якщо, наприклад, сучасні SCADA-системи можуть працювати з популярним 

мережевим протоколом TCP/IP, їм огороджують вихід в інтернет (вони 

з'єднуються від точки до точки через виділені лінії зв'язку). Але це не 

означає, що захист від кібератак їм забезпечений на 100%. Це обмеження 

роблять не для всіх SCADA. Багато що залежить від завдань і застосованої 

системної структури. 

Оскільки спостерігаємо бурхливий розвиток мережевих технологій, 

пропускна здатність та доступність мережевих даних розрослося,. 

Розробники реалізують в своїх нових та оновлених проектах захисні функції, 

які допомагають протистояти мережевим загрозам для промислових 

комплексів. В якості таких продуктів можна вважати: 

• безпечну операційну систему, яка здатна працювати тільки з 

довіреними програмними додатками; 

• мережевий екран (брандмауер), фільтруючий трафік; 

• апаратну складову. 

У всьому світі є безліч SCADA-систем, які успішно експлуатуються, 

вирішуючи власні завдання. Безкоштовними вважаються: 

• OpenSCADA. 

• Rapid SCADA. 

• FreeSCADA. 

До умовно безкоштовним можна віднести (на ці системи можуть 

звернути увагу компанії з малим техпроцесом): 

• MasterSCADA. 

• IGSS. 

• Каскад. 

• Vijeo Citect. 

• Simp Light Free. 



WebSCADA інтерфейс системи, який здійснюється через Web-браузер, 

реалізується не часто, оскільки робота через веб суперечить моделі 

безпечного ведення контролю і управління промислового апарату. Однак, її 

можна застосовувати під час налаштувань власної безпечної мережі, або з 

обмеженими опціями «тільки моніторинг» в мережі Інтернет 

 4.4. Приклад SCADA системи на офшорній вітростанції 

На рисунку 4.4 наведений приклад офшорній вітростанції типу VSC-

HVDC високої напруги постійного струму. Наведемо позначення: 

HVDC – High Voltage DC 

VSC – Voltage Source Converter 

WVSC – Wind-side VSC 

GVSC – Grid-side VSC 

RTU – Remote Terminal Unit 

VSC-HVDC системи для офшорних підключень мають ряд переваг 

перед системамі на змінному струмі: 

• VSC забезпечують старт при різних умовах (black-start) без 

необхідності синхронізації; 

• Підтримка напруги на вітроферми; 

• Відсутня подвійне перетворення потужності AC-DC, DC-AC; 

• Менші фізичні розміри VSC в порівнянні з наземними інверторами 



 

а 

 

б 

Рис. 4.4. Приклад - офшорні вітростанції: а – шар SCADA- системи; 

 б – шар електричної системи 

 



5. Системи WAMS   

 5.1. WAMS vs SCADA  

Системи диспетчерського управляння та збору даних SCADA можуть 

проводити велику кількість вимірювань в різних географічних місцях. Але ці 

вимірювання не повністю синхронізовані. Системи SCADA вимірюють 

протягом тривалого часу значення напруги та активний і реактивний потік 

потужності, а також потік, інжектований в мережу. У систем SCADA є деякі 

недоліки, такі як низька швидкість передачі даних, некоординоване та 

асинхронне отримання даних та оцінка лише квазістаціонарного стану. 

Більше того, системи SCADA в поточній електромережі можуть не мати 

можливості динамічно контролювати потоки потужності, оскільки вони 

засновані на стаціонарному потоці потужності. Зазвичай дані оновлюються зі 

швидкістю від 0,1 до 0,25 Гц.  

У той же час в умовах підвищення складності енергосистеми та 

зростання попиту на електроенергію стає все важче забезпечувати безпеку та 

надійне енергопостачання. Втрати стійкості енергосистеми призводять до 

значних фінансових витрат. Наприклад, економічні втрати відключення 

(блекауту) в Нью-Йорку в 1977 р складали $ 13,28 мільйонів за годину, тоді 

як у блекауті на північному сході у США в 2003 року вони зрослі до $ 179,17 

мільйонів/год. Навіть коли немає відключення електроенергії, проблеми 

падіння якості електроенергії можуть призвести до значних втрат, оскількиЮ 

наприклад, є велика кількість обладнання, чутливого до наявності вищих 

гармоник в напрузі або в струмі. 

Перш за все необхідна поінформованість про динамічну ситуацію в 

енергосистемі. Поінформованість про ситуацію визначається як «сприйняття 

елементів у навколишньому середовищі в межах часу і простору, розуміння 

їх значення та прогнозування їхнього статусу на найближче майбутнє» [8]. 



Згідно з цим визначенням, ситуація обізнаності в енергетичній системі 

включає три основних задачі: 

1. Сприйняття: досягнення інформації про ключові елементи 

енергосистеми, включаючи дані генерації, планові відключення передачі, 

прогноз навантаження, вимірювання в реальному часі, інформація про стан 

вимикача. 

2. Розуміння: використання отриманих даних для адекватної оцінки 

стану обладнання, відхилення між фактичним та запланованим станами 

тощо. 

3. Проекція на майбутне: прогнозування майбутнього стану та 

поведінку енергосистеми. 

Ці задачі вирішуються системою WAMS. Перша світова вимірювальна 

система (WAMS) була запущена у 2000 го-ду Енергетичної адміністрацією 

Бонневілля1 

 

Глобальна мережа вимагає швидкої передачі даних з частотою 

дискретизації векторних даних. Відмітка часу GPS може забезпечити 

теоретичну точність синхронізації краще 1 мікросекунди. «Годинник 

повинен мати точність до ± 500 наносекунд, щоб забезпечити стандарт часу в 

одну мікросекунду, необхідний для кожного пристрою, що виконує 

 
1 Адміністрація Bonneville (BPA) є американським Федеральним агентством, яке працює в Ті-

хоокеанському північному заході. BPA була створена актом Конгресу в 1937 році для продажу 

електроенергії з греблі Бонневиль, розташованої на річці Колумбія, і для будівництва об'єктів, необхідних 

для передачі цієї енергії. Конгрес з тих пір призначив Бонневиль в якості агента з маркетингу електро-

енергії для всіх, хто знаходиться у федеральній власності гідроенергетичних проектів на північному заході 

Тихого океану. Це публічна неприбуткова організація. 

WAMS (Wide Area Monitoring System) – глобальна (тобто на 

широкої території) вимірювальна система усвідомлення ситуації в 

електромережах в реальному часі. Ця особлива диспетчерська 

система здатна надавати велику інформацію про стан роботи 

енергосистеми на широкій території синхронно, точно та своєчасно,  



вимірювання сінхрофазора». Для енергосистем, наприклад, з частотою 60 Гц 

блоки PMU (див. наступний розділ 5.2) повинні доставляти від 10 до 30 

синхронних відліків в секунду в залежності від програми. На центральному 

пункті управління система SCADA кожні 2-10 секунд являє загальносистемні 

дані про всі генератори і підстанції. 

SCADA традиційно грали велику роль в енергосистемах як ефективні 

та надійні операційні системи. В даний час вимоги до систем SCADA зміни-

лися через нові комунікаційні технологій і необхідність швидкого доступу до 

електромережної інформації. Крім того, традиційні електричні мережі мають 

обмежену доступність для нових пристроїв і технологій, таких як гнучкі 

системи передачі змінного струму (FACTS), високовольтні системи 

постійного струму (HVDC), інтелектуальні електронні пристрої і PMU. 

Низька частота дискретизації (2-4 відліку/цикл) і відсутність тимчасової 

синхронізації є важливими проблемами для систем SCADA.  

 

Енергокомпанії також стикаються з багатьма викликами, такими як 

скорочення викидів, необхідність задоволення зростаючого попиту на 

електроенергію з використанням ВДЕ, оптимальне використання старіючих 

активів і підвищення надійності енергопостачання та енергоефективності. 

Все це обумовлює перехід від SCADA до глобальної системи WAMS. 

Концепція WAMS включає дві частини: просторову та часову, що 

відповідає визначенню стану всієї електромережі: вузлів, лінії 

електропередач, генераторів та навантажень. Ця інформація отримується з 

широко розповсюджених датчиків, які передають інформацію в центр 

обробки даних за допомогою каналів зв'язку високої швидкості. Ретельно 

розгорнуті датчики та алгоритми оцінки даних гарантують спостережливість 

всієї мережі. Для синхронізації даних в WAMS використовується технологія 

вимірювання SMT (Synchronized Measurement Technology), згідно з якою дані 

датчиків отримуються синхронно з міткою точного часу. Отже, можливо 

отримувати моментальні знімки електромережі, а обробка даних датчиків 



може відображати ситуацію в мережі в кожній часовий момент. В 

широкомасштабної системі WAMS спостерігається велика кількість дрібних 

подій і їх послідовностей. Мітка часу з високою точністю та роздільною 

здатністю допомагає знайти джерело події і запобігти поширенню збурень на 

всю мережу, особливо у випадках каскадних відмов. 

 5.2. Структура WAMS 

Основними компонентами WAMS (Рис.5.1) є блоки вимірювання 

фазорів PMU (Phasor Measurement Unit), дані з цих блоков потрапляють до 

концентраторів PDC (Phasor Data Concentrator). Передачею та обробкою 

даних займаються комунікаційні мережі та прикладне програмне 

забезпечення відповідно. 

• PMU є основними датчиками WAMS. Це пристрої для синхронного 

вимірювання струму і напруги ліній змінного струму. Щоб гарантувати 

синхронізацію, для визначення загального часу використовується 

глобальна система позиціонування (GPS). В результаті вимірювань 

отримуються параметри змінної напруги та струму – так звані фазори – 

комплексні числа, представлені їх величиною та фазовим кутом. PMU 

встановлюються у ключових точках мережі та центрах навантаження. 

• PDC - це масове сховище, яке збирає дані з віддалених PMU і передає 

для управління центр. У багаторівневих WAMS дані вимірювань від 

PMU можуть проходити кілька PDC перед тим, як дістатися до центру 

управління. Місцеві PDC збирають дані безпосередньо з PMU і 

передається в центральний концентратор Super PDC, який збирає дані 

з декількох локальних PDC і відправляє їх до центру управління. Вони 

також можуть надсилати дані назад до місцевих PDC, тому кожна 

енергосистема може зрозуміти стан електромережі за межами її 

регіональної зони. 

• У центрі управління дані PDC архівуються та використовуються для 

різних додатків. На основі цього масиву даних здійснюється цифрове 



моделювання енергосистеми у режимі реального часу, що дозволяє 

контролювати параметри та режими роботи мережі.  Деякі розроблені 

програми включають візуалізацію в реальному часі, оцінку стану, 

раннє попередження, контроль коливань та регулювання демпфування і 

стабільності напруги, адаптивний захист тощо. Завдяки он-лайн 

моніторингу диспетчер має можливість вчасно побачити відхилення у 

режимах роботи енерговузлів, окремих об’єктів мережі, а значить – 

завчасно вжити відповідні заходи для попередження розвитку 

технологічних порушень чи аварій.  Офлайн-програми включають 

аналіз подій, статистичну обробку даних та аналіз портфеля операцій 

тощо. 

• Смуга пропускання в каналах зв'язку WAMS більше, ніж в традиційних 

системах SCADA. 

 5.3. WAMS-проекти в Україні 

В департаменте Укренерго налагоджували контакти з представниками 

Grid Solution SAS щодо реалізації проекту розробки та впровадження 

системи WAMS в енергосистемі України. Компанія Grid Solution SAS 

презентувала план реалізації проекту та графік виконання його ключових 

етапів. ТБули обговорені технічні деталі впровадження системи WAMS та 

досягнена домовленість щодо створення двосторонньої робочої групи для 

максимально ефективної комунікації та вирішення робочих питань. 

Контракт на впровадження системи з Grid Solution SAS було укладено 

за результатами міжнародних торгів, що відбулися у липні 2019 р. Проект 

реалізується за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку в межах Другого проекту з передачі електроенергії 

(ППЕ-2). За контрактом впровадження системи передбачене у січні 2021 р. 

Впровадження WAMS має вкрай важливе значення, що пов’язано з 

перспективою значного збільшення потужності ВДЕ в енергосистемі 

України, яка значно ускладнює процес її диспетчеризації. 



WAMS є складовою впровадження так званої «великої SCADA» 

(Supervisory Control And Data Acquisition) в Укренерго – пакету програмного 

забезпечення для диспетчерського управління енергосистемою і моніторингу 

параметрів роботи енергосистеми в режимі реального часу. 

Існуюча система SCADA надає аналогові та статусні дані з часом 

оновлення 4 секунди і не підходить для динамічного моніторингу через 

високу ступінь затримки телеметричних даних. 

Функціонал SCADA повинен доповнюватися WAMS, щоб покращити 

роботу енергосистеми та підвищити рівень управління перевантаженнями. 

Модернізація та уніфікація SCADA передбачені стратегією розвитку 

компанії, зокрема, в частині автоматизації оперативного управління 

енергосистемою та впровадження технологій Smart Grid. 



6. Система векторних вимірювань PMU 

Розробка WAMS базується на PMU як вдосконалених вимірювальних 

системах. Методи оцінки стану використовують взаємозв'язок між вимірами 

та змінними стану, що підлягають оцінці – саме це робить мережу прозорою 

в кожному випадку. PMU дають комплексні значення напруги і струму, тобто 

амплітуду і фазу. Відмитимо, що традиційні оцінювачі стану в складі SCADA  

відповідали за надання різниці фазових кутів, але в часові інтервали по кілька 

хвилин. PMU є набагато оперативними і точнішими: ці інтелектуальні 

мережеві модулі можуть надавати відліки значень з періодом мілісекунди або 

мікросекунди. Таким чином, PMU забезпечують синхронізацію джерел 

тактової частоти від приймачів GPS для вимірювання величини та фазових 

кутів частоти, напруги та струму. Вони також можуть контролювати 

високовольтні лінії передач. 

     6.1. Передумови впровадження синхрофазорів  

та їх переваги  

   Найважливішою перевагою PMU є подолання нестабільностей 

напруги в електромережі, які призводять до відключення електроенергії. 

Нестабільність зумовлена дисбалансом споживання порівняно з генерацією  

та передачею. Іншими словами, динаміка навантаження, передача та 

генерація представляють три найважливіші фактори відмов напруги. 

   Прилади для вимірювання фазорів та синхронізація фазорів не 

потрібні, коли в електромережі доступний лише один генератор. Однак два 

або більше генераторів потребують синхронізації. Виходна потужність 

генераторів змінюється за рахунок зміни швидкості роботи різних 

генераторів в системі, наприклад, трохи швидший або повільніший хід 

одного генератора над іншим. PMU необхідні для синхронізації фази та 

частоти підключених генераторів цих енергосистем. Наприклад, кожні два 

генератори, які виробляють рівно 10 кВ змінного струму при 50 Гц, можуть 



підключатися і утворювати мережу, коли між ними нульова різниця фаз. 

Однак будь-яке відхилення від цій умови може призвести до відключення 

електроенергії. GPS-приймачі PMU відповідають за синхронізацію  точних 

частотних і фазових виходів генераторів. 

   Отже, моніторинг всієї мережі з метою наближення до точного 

загального огляду є важливим для управління енергосистемою. Іншими 

словами, знання того, що саме відбувається в певний час у різних 

географічних місцях, відіграє ключову роль у правильності прогнозів всієї 

мережі та будь-яких поточних контрольних рішень для запобігання 

серйозних аварій. 

Наведемо приклад відключень (блекаутів) в США. Після відключення 

енергії 15 червня 2005 року була вивчена роль моніторингу першого набору 

PMU, встановленого роком раніше. Тоді були детально проаналізовані 

частотні та кутові різниці між двома місцями  Little Rock і Houston, 

розташованими в різних штатах. Як було показано на загальнодоступних 

графічних  документах, за 27 хвилин до відключення світла різниця фаз була 

стабільною на рівні близько 35 градусів. Однак о 17:00 безпосередня різниця 

кутів почала збільшуватися і закінчувалася різницею фаз 120 градусів в 

момент проходження затемнення безпосередньо перед розвалом мережі. 

Замикання ліній двох місць і збільшення миттєвого імпедансу через 

відключення лінії є одними з причин стрибків і різниці фаз.  

Як було вказано у звіті NERC (North American Electric Reliability 

Corporation), дефіцит інформації про стан мережі був основною причиною 

відключення енергії на північному сході США, а також на півдні Канади в 

2003 році, до встановлення PMU в 2004 році. Ці блекауті призводили до  

економічних втрат в мільярди доларів. В результаті такого сумного досвіду 

Міністерство енергетики США почало досліджувати можливість 

використання технології синхрофазора в північноамериканській 

електромережі. Була створена Північноамериканська ініціатива 

синхрофазорів (NASPI - North American SynchroPhasor Initiative) у співпраці з 



NERC та багатьма іншими організаціями. Однією з цілей американського 

Закону про відновлення та реінвестування було створення повного покриття 

електромережі синхрофазорами до 2014 року. 

Як важливий інструмент систем WAMS синхрофазори PMU 

відповідають за постійний моніторинг стану та точність роботи 

електромережі. Фази напруги та струму енергосистем точно контролюються 

PMU. Всі виміряні значення базуються на еталонному часі, підготовленому 

приймачами GPS PMU. Таким чином, точні синхронізовані вимірювання та 

вимірювання в режимі реального часу передаються в центр управління для 

моніторингу роботи електромережі. Виконання вимірювань PMU, чутливих 

до затримки, сильно залежить від надійності комунікаційної мережі та якості 

обслуговування. Слід відмітити, що недостатні та неналежні комунікаційні 

інфраструктури є основними параметрами, що перешкоджають широкому 

використанню PMU в розподільчій частині електромережі, оскільки вона як 

правило охоплює величезну територію. 

 6.2. Структурна PMU 

   Перший PMU був побудований і зібраний в 1988 р. докторами Арун 

Фадке і Джеймсом Торпом у дослідницькій лабораторії Virginia Tech Power 

Systems. Метою того PMU була безперервна вибірка аналогової вимірюваної 

напруги 20, 30 або 60 вибірок на секунду, а також синхронно та відмітка часу 

для вимірювань струму і частоти за допомогою точного годинника GPS 

приймачів. Вимірювання з відміткою часу як раз і були названі синхрофазо-

рами, оскільки вони забезпечують синхронізацію різних вимірювань в часі. 

Таким чином, за допомогою цих точних годинників створюється знімок 

мережі, а частоти ліній оцінюються з кожної сторони. Фазори різних місць 

оцінюються в результаті обробки відповідних вибірок. Як правило, фазор 

відноситься до іншого представлення синусоїдальної форми сигналу з 

величиною та фазою або фазовим кутом, який визначається як різниця піку 

сигналу та еталону в час рівний нулю. Різниці кутів фаз у групі розрахованих 



виміряних фазорів обчислюються на основі одного еталонного вимірювання 

фазора.  

 

   а      б 

Рис.6.1. а – пояснення вимірювання амплітуди і фази сигналу;  

б – зовнішний вигляд синхрофазорів 

Практично в системі енергопостачання змінного струму фазовий кут 

вищої напруги змушує потужність надходити до нижчої фазової кутової 

напруги. Більша різниця фаз напруги між двома місцями призводить до 

більших статистичних напружень, що може створювати проблеми для 

відповідної електромережі, а також впливати на її стабільність. 

 6.3. Функціональна схема PMU 

На рис. 6.2 показана блок-схема PMU, яка включає  

• цифрові процесори сигналів для вимірювання сигналу змінного 

струму 50/60 Гц при різних частотах дискретизації,  

• аналого-цифрові перетворювачі кожної фази,  

• генератор захвату фази поряд, 



• приймачем GPS для синхронізованої частота дискретизації з 

точністю до мілісекунди 

 

Рис. 6.2. Функціональна схема PMU 

 

Вхідними даними PMU є V(t) і I(t), які вимірюються безпосередньо з 

трансформатора струму і трансформатора напруги. Ці сигнали проходять 

через антіалайзінговий фільтр (anti-aliasing filter) – це фільтр низької частоти 

(ФНЧ), застосовуваний на вході АЦП для підвищення якості оцифровки 

сигналу. Якщо Fd – частота дискретизації АЦП, то частота зрізу 

антіалайзінгового ФНЧ приблизно дорівнює 0,5 * Fd. 

Перед оцифруванням сигналів в АЦП відбувається їх синхронізація зі 

Світовим Координованим Часом (Universal Coordinated Time, UTC). У 

результаті синхронізації до аналогових напруги і струму додаються 

тимчасові мітки. Вони створюються генератором з фазовим синхронізацією. 

Фіксована частота дискретизації забезпечується синхронізацією з часом 

глобальної си-стеми позиціонування GPS. В електричних мережах, 

аналогічно іншим комерційним (не військовим) мережам, використовується 



цивільний сигнал GPS. Цей сигнал має смугу пропускання 2,046 МГц і 

центральну частоту 1575,42 МГц, і вона доступна всім користувачам.  

Цифрові дані відправляються до мікропроцесора для обчислення 

векторів напруги та струму, частоти, швидкості зміни частоти (rate of change 

of frequency - ROCOF) і інший двійковій інформації. 

Отримані дані передаються в кадрах на фазові концентратори даних 

(PDC), які зазвичай розташовані на первинних підстанціях і 

використовуються для архівування даних. 

Архівовані дані використовуються для онлайн-моніторингу работоспо-

ності системи, для будь-якої оцінки роботи об'єкта або системи. 

До переваг використання комунікації GPS можна віднести наступні: 

• потужність мережі, 

• глобальне покриття, 

• безкоштовна доступність, 

• точність синхронізації до мкс. 

 6.3. Розміщення PMU в Smart Grid 

Традиційна система енергопостачання включає генерацію, передачу, 

розподіл та споживчі частини. На найвищому рівні напруги, як правило, 110-

1000 кВ, система передачі відповідає за деякі проблеми, такі як відключення. 

В даний час в деяких розвинутих країнах більшість підприємств 

електроенергетики встановили PMU на підстанціях високої напруги; однак, 

PMU також призначені для моніторингу високовольтних ліній 

електропередачі.  

Розподільні мережі мають різні особливості, що призводить до різних 

методів вимірювання. Розташування блоків живлення на двох кінцях лінії 

електропередачі є найпростішою формою контролю напруги та потужності. 

Як приклад, в даний час у США встановлено багато (тисячі) PMU 

завдяки програмам Міністерства Енергетики Smart Grid Investment Grant 

(SGIG). Однак вони як правило розташовуються в частинах високої напруги 



в електромережі, такими як електростанції та перетворювальні підстанції. 

Оскільки відновлювані джерела енергії, наприклад, сонячні елементи, які 

розташовані на стороні розподілу, відіграють ключову роль у майбутньої 

інтелектуальної мережі, деякі програми передбачають встановлення PMU в 

розподільних мережах. Це розширює можливості використання 

посередницького джерела живлення мережі – сонячних електростанцій, а 

також електромобілів. Очікується, що PMU також будуть встановлені в 

комерційних та житлових приміщеннях. Грантоотримувачі SGIG також 

пропонують надлишкові вимірювання PMU, щоб максимально запобігти 

втраті даних. 

 Мережа синхрофазорів 

Зв'язок між одним PMU та одним PDC утворює найпростішу частину 

фазової мережі в Smart Grid. Однак сукупні виміряні дані одного PDC в 

реальному часі надходять з різних PMU, розташованих у життєво важливих 

підстанціях. На концентраторах PDC, по-перше,  досліджується правильність 

даних за допомогою перевірки циклічного резервування та зберігається у 

внутрішній пам’яті. Усі відновлені дані доступні та синхронізовані за 

годинником UTC (Coordinated Universal Time). Нарешті, шляхом порівняння 

даних із позначкою часу, виміряні дані будуть переставлені та відсортовані  

на основі їх подібності за часом UTC. На даний час різне програмне 

забезпечення реалізоване для операторів на персональному комп'ютері. На  

вихідний порт кожного PDC виводяться обчислені локальні значення 

напруги, струму, частоти, МВт і MВар. Вищий рівень концентраторів 

включає Super PDC, який відповідає за загальний знімок енергомережі на 

основі даних, отриманих від PDC. 



 

7. Технології моніторингу в Smart Grid 

 7.1. Вимірювання за допомогою PMU 

Дуже важливою величиною при оцінці точності векторних вимірювань 

є TVE (Total Vector Error), яка була введена стандартом IEEE C37.118-2005. 

На відміну від вимірювань величини та фази, помилки у вимірюванні 

синхрофазором можуть бути через помилки або за величиною, або за фазою, 

або обидва. Скомбінувати обидва типи помилок в єдиної величині як раз і 

дозволяє TVE: 
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де  ,  – реальна та уявна частини, виміряні синхрофазором. 

Імпеданс відрізків лінії або інших компонентів можуть бути обчислені 

через вектори напруги і струму (Рис. 7.1).  

 

Рис.  7.1.  Вимірювання сегменту лінії за допомогою PMU 

Взагалі кажучи, при визначенні імпедансів лінійних сегментів 

основним обмежуючим фактором є абсолютна точність значень векторів 

напруг і струмів. Для коротких сегментів похибки вимірювань повинні бути: 

• импедансов коротких сегментів лінії 10-4 pu (відносних одиниць); 



• фазового кута на лінії ± 0.05 °; 

• тимчасова помилка становить 0.3 мкс; 

• при побудові моделі інших компонентів відносна помилка для векторів 

напруги і струму не повинна перевищувати 0.5% TVE. 

 

Рис. 7.2.  Геометрична інтерпретація похибок PMU 

PMU дозволяють побудувати реальну модель енергосистеми, оскільки 

з їх допомогою можна визначити імпеданс сегментів лінії, трансформаторів, 

побудувати моделі навантаження, моделі генераторів і т.д. Повна модель 

енергосистеми повинна містити інформацію про всіх імпеданс і про 

можливості підключення кожного електричного компонента до 

електромережі. Для безпечної і надійної роботи енергосистеми необхідна 

регулярна валідація її динамічної моделі. 

PMU вимірюють напруги і струми в основних вузлах  (критичних 

підстанціях) електромережі і можуть виводити вектори напруги і струму з 

точною тимчасової міткою. Оскільки ці вектори дійсно синхронізовані, 

синхронне порівняння двох величин можливо в реальному часі. Ці 

порівняння можна використовувати для оцінки стану системи, наприклад:  

частоти, MВт, MВар, кВ і т.д. Спостережувані точки попередньо 

відбираються за допомогою різних досліджень, щоб зробити надзвичайно 

точні виміри фазового кута і знайти зрушення стабільності системи (мережі). 



Дані векторів збираються або на місці, або в централізованих місцях з 

використанням технологій концентраторів даних. Потім дані передаються в 

регіональну систему моніторингу, яку підтримує місцевий незалежний си-

стемний оператор. Ці оператори контролюватимуть дані вектори від окремих 

PMU. Їх моніторинг надає точні засоби для встановлення контролю за 

потоком енергії від декількох джерел генерації (ядерної, вугільної, вітрової і 

т.д.). 

 7.2. Візуалізація даних стендового аналізу 

 

Рис. 7.3. Екранні форми та розподіл відносних кутів напруги з ФЕС 



8. Попереднє моделювання усталеного 

режиму мережі 

Системи електрозабезпечення можна розглядати як електричні 

ланцюги навіть в великому континентальному масштабі. Вони описуються 

багатовимірними версіями законів Кірхгофа і Ома, які ми будемо 

представляти з використанням матрично-векторного запису. Ланцюги 

змінного струму (AC), всі відповідні електричні величини (напруга, струм, 

повний опір, потужність) розглядаємо в комплексному поданні. Крім того, 

вважаємо, що величини вимірюються у відносних одиницях (в.о.), тобто вони 

нормовані. Наприклад, якщо «базове напруга» становить 110 кВ, а вузол має 

115 кВ - це 1,045 в.о. Система дозволяє уніфікувати аналіз одно- і трифазних 

систем, обмежити динамічний діапазон обчислень і дозволяє проводити 

однакову обробку даних при різних рівнях напруги в електромережі. 

 8.1. Схема заміщення лінії передач  

Розглянемо спочатку фрагмент енергосистеми з двох вузлів, m і п, 

з'єднаних лінією. Вузол, званий також шиною в номенклатурі енергетики 

може представляти, наприклад, генератор або навантажувальну підстанцію. 

Лінія (також відома як гілка) може бути передавальної або розподільної 

лінією передач (повітряної/підземної), або навіть трансформатором. 

Двовузлови з'єднання можуть бути представлені еквівалентною π-моделлю, 

зображеної на рис.8.1, з послідовним опором mn mn mnz r jx= +  і повної 

зарядної провідністю mny . Перший включає резистивну складову mnr  і 

реактивну mnx . Послідовна провідність лінії 1/mn mn mn mny z g jb= = + часто 

використовується замість імпедансу. Її дійсна і уявна частини називаються 

провідністю і сприйнятливістю відповідно. Позначимо через Vm комплексну 

напругу у вузлі m, Imn - струм, що випливає з вузла m до n.  

 



 

Рис. 8.1. П - образна схема заміщення лінії з трансформатором [10] 

 

Отже розглянемо фрагмент енергосистеми з двох вузлів у вигляді 

схеми заміщення лінії з трансформатором (рис.8.1). Застосовуючи закони 

Ома і Кірхгофа, отримаємо 

,( / 2 )mn c mn mn m mn nI jb y V y V= + −     (8.1) 

Струм зворотного напрямку Inm виражається симетрично. Якщо 

сприйнятливість ,c mnb  не нульова, то mn nmI I − . Невелика шунтуюча 

провідність ,s mmb між кожним вузлом і землею (нейтраллю) дає струм  

,mm c mm mI jb V= . 

Грунтуючись на двовузловому фрагменті, розглянемо систему, що 

складається з набору Nb вузлів і Nl ліній передач. Відповідно до діючого 

закону Кирхгофа комплексний струм у вузлі m, позначений Im, повинен 

дорівнювати сумі струмів на лініях, приєднаних до вузла m, тобто, 

m

m m m

m mn mm mn mm m mn n
n N n N n N

I I I y y V y V
  

 
= + = + − 

 
     (8.2) 

де Nm – набір вузлів, безпосередньо підключених до вузла m, і  

( ), , / 2
mmm s mm c mnn N

y j b b


= + . Збираючи все напруги (струми) в вектори 

розміром Nb, прийдемо до закону Ома в матричному вигляді: 

=I YV      (8.3) 



де Y - матриця вузлових провідностей з діагональними елементами 

m

mm mn mm
n N

Y y y


= + – це власні провідності вузлів, а недіагональні елементи 

mn mnY y= − – взаємні провідності. Матриця Y симетрична і, що більш 

важливо, розріджена, що полегшує ефективне зберігання матричних 

елементів і обчислення. Навпаки, матриця вузлових імпедансів Z, яка 

визначається як інверсія Y, заповнена, і тому використовується рідко. 

Основний практичний висновок рівняння (8.3) – це можливість  

контролю потоків потужності у гілках. Нехай m m mS P jQ= + - комплексна 

потужність, що подається у вузол m, дійсна і уявна частини якої є активною 

(реактивної) потужністю Pm (Q m). Фізично Sm являє собою потужність, що 

генерується і/або споживається навантаженнями або підприємствами, що 

знаходяться у вузлі m. 

Для вузла m повна потужність є добуток *
m m mS V I= , де * позначає 

комплексне спряження. Збираючи всі потужності у вузлах, можна записати 

( ) * ( ) *diag diag= =S V I V Y* V  ,   (8.4) 

де diag (V) позначає діагональну матрицю. Комплексна потужність, яка тече 

від вузла m до сусіднього вузла n: 

  
*

mn m mnS V I=                (8.5) 

Подальший аналіз відноситься в основному до вузловим величинам. 

Однак лінійні величини, такі як струми і потоки потужності можна 

обчислити відповідно за допомогою (8.1) і (8.5). 

Зазвичай прямокутна матриця комплексної вузловий провідності 

записується як Y = G + jB. Можливі два варіанти, виходячи з (8.4), запис 

вузлових напруг в полярній або прямокутної форми. Полярне представлення 

mj
m mV v e =  дає 

( )
1

cos sin
bN

m m n mn mn mn mn
n

P V V G B 
=

= +     (8.6a) 

( )
1

sin cos
bN

m m n mn mn mn mn
n

Q V V G B 
=

= −    (8.6б) 



де mn m n  = − . Оскільки Pm  і Qm залежать від різниці фаз θ mn, інжекції 

потужності Sm інваріантні щодо різниць фаз напруги у вузлах. Це пояснює, 

чому для балансуючого вузла фаза, без втрати загальності, покладається 

рівною нулю. 

Якщо Y відомо, 2Nb рівнянь в (8.6) містять змінні {Pm, Qm, Vm, θm} в 

кількості 4Nb. Серед 4Nb вузлових змінних присутні: 

-  фіксовані значення (Vm, θm) для балансуючого вузла; 

- пари (Pm, Vm), які контролюються у вузлах генераторів (і тому вони 

називаються PV-вузлами);  

- пари потужностей (Pm, Qm) для навантажувальних вузлів (і тому вони 

називаються PQ-вузлами), ці потужності визначаються у результаті 

розрахунку. 

Фіксуючи ці 2Nb змінних, вирішується система з 2Nb нелінійних 

рівнянь (8.6) для решти величин - це є стандартна задача для потоків 

потужності.  

8.2. Потоки потужності через ЛП з послідовної схемою 

заміщення 

Розглянемо спочатку аналіз простої двохувузлової схеми: в одному 

вузлі розміщено генератор, а в другому – навантаження (рис. 8.2). Нас буде 

цікавіть потоки потужності в лінії при зміненні рівня навантаження.   

 

Рис.8.2. Потоки потужності через лінію 

Запишемо рівняння (8.6) для схеми рисунку 8.2 [9]: 

2

1 1 1 2

1
P ( v cos v v cos( ))

z
  = − +     (8.7а) 

2

1 1 1 2

1
Q ( v sin v v sin( ))

z
  = − +     (8.7б) 



2

2 2 1 2

1
P ( v cos v v cos( ))

z
  = − + −     (8.7в) 

2

2 2 1 2

1
Q ( v sin v v sin( ))

z
  = − + −     (8.7г) 

Де 
1

v  , 
2

v  і z  – модулі вузлових напруг і послідовного імпедансу лінії,   і   

– фази імпедансу лінії і напруги у генераторному вузлі 1 відповідно (фаза у 

навантажувальному вузлі 2 покладена нульовою). Звідси для повних 

потужностей отримаємо 

2

1 1 1 2

1 j j( )S ( v e v v e )
z

  += −     (8.8а) 

2

2 2 1 2

1 j j( )S ( v e v v e )
z

  −= − +      (8.8б) 

Оскільки струми
1 2

I I=  рівні, кут між 
1

S  і 
2

S дорівнює різниці фаз між 

1
V і

2
V , тобто  . Векторна діаграма для потужностей має вигляд 

 

Аналогічний вигляд має і діаграма напруг. Втрати потужності в лінії 

дорівнюють: 

( ) ( )2 2

1 2 1 2 1 2

2 2

1 2 1 2

1

1
2

j j( ) j( )

j

S S S v v e v v e e
z

e v v v v cos
z

    

 

 + − = − = + − + = 

= + −  

  (8.9) 

З побудови на діаграмі напруги бачимо, що 

2 2 2

1 2 1 2 12
2v v v v cos v + − =       (8.10) 



В результаті втрати потужності (по модулю) дорівнюють 

2

12
v

S
z


 = ,       (8.11) 

як і має бути. 

Висловимо 
12

v  - втрату напруги в лінії через вхідну потужність. З (8.8а) 

маємо 

  

( )

1

1 1 2 2

2 2 2 2 21 1 1 12

1 2 2 1 2 1 2
2

v
S v v cos jv sin

z

v v v v
v v cos v sin v v v v cos

z z z

 

  


= − − =

= − + = + − =

     (8.12) 

Тут враховано вираз (8.10). З (8.12) отримуємо 

 1

12

1

S z
v

v
 =        (8.13) 

Звідси випливає, що для зменшення втрати напруги при фіксованих 
1

S  і z  

слід підвищувати напругу лінії. Відзначимо, що
12

v  - це не
1 2

v v− , тобто не 

різниця v , через яку визначається регулювання напруги. 

 8.3. Колові діаграми 

Вектори потужності, що видаються у мережу і одержуються з мережі, 

описують кола, тому доцільно побудувати відповідні кругові діаграми. 

 

Рис.8.3. Діаграма для приймального вузла 



Як видно з виразів (8.8а), (8.6б) потужності 
1

S  і 
2

S  включають по дві 

компоненти: з постійною фазою, яка визначається опором лінії, і зі змінною 

фазою , яка змінюється зі зміною фази напруги   в приймальному вузлу . 

 

Побудуємо спочатку кругову діаграму 
2

2 jv
e

z

  для потужності в 

приймальному вузлу. Намалюємо вектор з фіксованою фазою – вектор DA . 

Потім вектор 1 2 j( )v v
OB e

z

 −= зі змінною фазою  , що відобразимо 

окружністю з центру О. 

Вектор 
2

S  буде дорівнює різниці OB ОА−  цей вектор має 

компоненти
2

P  і
2

Q . З діаграм видно, що зі збільшенням  зростає одержувана 

потужність 
2

S  і зменшується 
2

 , тобто зростає частка активної потужності. 

Однак, як буде показано нижче  , збільшення вище деякого граничного 

значення може привести до втрати стійкості системи по напрузі. 

Зі збільшенням 
1

v і фіксованому 
2

v  збільшується радіус концентричних 

кіл і відповідно зростає 
2

S . Якщо ж зафіксувати 
1

v  і міняти 
2

v , то центр 

окружності буде зміщуватися вздовж вектору ОА.  Наприклад, якщо ми 

Рис.8.4. Кругова діаграма для передавального вузла 



хочемо зменшити 
2

v , зберігши споживану потужність 
2

S , то необхідно буде 

збільшувати кут . 

Аналогічно будується діаграма для передавального вузла. Для 

постійного 
1

v  центр А окружності залишається фіксованим, а зміна 
2

v  змінює 

радіус концентричних кіл. Очевидно, чим менше 
2

v , тим більше 
1

S . 

 З рисунків 8.3 і 8.4 видно, що існує таке граничне
1кр

  при якому 

отримується потужність чисто активна (
2

0Q = ) і таке
2кр

 , при якому 

передана потужність чисто активна (
1

0Q = ) при фіксованих 
1

v  і 
2

v . 

 



9. Стійкість електромережі 

 9.1. Стійкість за напругою 

Стійкість енергосистеми - це здатність системи повертатися у вихідне 

або стійке становище після впливу на неї збурення. Розглянемо питання 

стійкості по напрузі найпростішої двохвузлової схеми. Вузол 2 отримує 

енергію від генеруючого вузла 1 через лінію Z (напрямок потужності 
1

S  

показано суцільною лінією). Можлива також ситуація, коли до вузла 2 

підключений генератор (наприклад, на відновлюваної енергії), що видає 

потужність 
R E

S  (вона показана штриховою лінією). 

 

Надалі ці дві ситуації будемо описувати алгебраїчною сумою 

потужностей 
2 L RE

S S S= − . Тоді до системи на рис. можливо застосувати 

рівняння (1). Перепишемо рівняння наступним чином: 

2

1 2 2 2

2

1 2 2 2

v v cos( ) P z v cos ;

v v sin( ) Q z v sin

  

  

− = +

− = +
    (9.1) 

Кожне з цих рівнянь зведемо в квадрат і підсумуємо їх. отримаємо 

( )2 2 4 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2
2v v v v P zcos Q z sin S z ; = + + +   (9.2) 

де 
2 2 2

2
S P Q= +  . 

 Вираз в круглих дужках (9.2) перетворимо до виду 

 
2 2 2 2 2 2 2 2

P zcos Q z sin S zcos cos S z sin sin S zcos( )       + = + = −  

Для напруги в вузлу 2 отримаємо біквадратне рівняння 

Рис.9.1. Двохвузлова схема з ВДЕ генерацією 



( )
2

4 2 2 2 2

2 2 2 1 2
2 0v v S zcos v S z ,   + − + = = −     (9.3) 

Дискримінант квадратного рівняння щодо дорівнює 

2

4 2 2 2 2

1 1 2

1

4
D v v S zcos S z sin = − −                     (9.4) 

А рішеннями є 

2

2 1 2

1

2
v v S zcos D+ = − +        (9.5а) 

2

2 1 2

1

2
v v S zcos D− = − −       (9.5б) 

2
v +

 і 
2

v −
 представляють стійку і нестійку гілки рішення. 

 9.2. Точки біфуркації 

Для напруги в вузлі 2 отримаємо Розглянемо випадок, коли 

споживання в вузлі 2 перевищує генерацію (
2

0S  ). Графіки залежностей 

2
v +

,
2

v −
 від 

2
S мають вигляд, показаний на рис.9.2. 

 

Рис.9.2. Залежність напруги вузла 2 від повної потужності у вузлі 

(переважно навантаження) 



З графіків випливає, що з ростом споживання 
2

S падає напруга 
2

v  і при 

максимумі 
2

S  відбувається зрив напруги в 0. Точка переходу зі стійкою гілки 

на нестійку називається точкою біфуркації. Цій точці відповідає 0D = . 

Прирівнюємо вираз (11) до нуля, отримаємо рівняння для 
2 2max m

S S  

2 2 1

2 2 2 41
0

4m m
S z sin S z cos v + − =     (9.6) 

Рішення рівняння  (13) має вигляд 

1

2

2

24
2

m

v
S

zcos


=      (9.7) 

Звідси випливає, що чим менше імпеданс лінії, тим більше 
2m

S , тобто 

більш стійка система по напрузі 
2

v . Стійкість системи також підвищується зі 

зменшенням 2cos( / ) .  Для активного навантаження (
2

0 = ) маємо 

1

2

2

24
2

m

v
S

zcos


=      (9.8) 

 9.3. Індуктивна та активна лінії 

Якщо лінія при цьому чисто індуктивна ( 2/ = ), то  

1 1

2 2

2

2 2m m

v v
S , v

z
= =     (9.9) 

Якщо лінія при цьому чисто активна ( 0 = ), то 

1 1

2 2

2

4 2m m

v v
S , v

z
= =      (9.10) 

Тобто графіки 
2 2

v ( S )  для двох типів лінії розрізняються, як показано 

на рис.9.3. 



 

Рис.9.3. Напруга у вузлі 2 в залежності від потужності вузла для 

індуктивної і чисто активної ліній 

Енергосистема з індуктивної ЛП виявляється більш стійкою по напрузі. 

Розглянемо докладніше випадок індуктивної лінії і візьмемо довільну 

навантаження (
2

2/  = − ), тоді 

2

4 2 2 2 2

1 1 2 2 2

1

4
D v v S z sin S z cos = − −                             (9.11) 

Другий доданок в цьому виразі позитивно при індуктивному 

навантаженні і негативно - при ємнісний. Оскільки ( ) ( )2 2
0 0D D    , 

для підвищення (9.5а) необхідно підтримувати 
2

0  , тобто компенсувати 

реактивну потужність лінії. 

Зазвичай втрати напруги в лінії набагато менше вузлових напруг 

(
12 1 2

v v ,v ). З огляду на (9.11), приходимо до нерівності 
2

2 1
| S || z | v . 

Вводячи малий параметр 2

2

1

S z

v
= , для дискримінанту отримаємо 

( ) ( )4 2 2 2 4

1 2 2 1 2

1 1
1 4 4 4 1 4

4 4
D v sin sin v sin      = − − +  −   (9.12) 

На рис 9.4 показана розрахункова залежність для активно-індуктивного 

навантаження у вузлу 2. 

 



 

Рис.9.4. розрахункова залежність для активно-індуктивного навантаження 

у вузлу 2. 

і для напруги в приймальному вузлі отримаємо 

  ( ) ( )2 2

2 1 2 2 1 2 1 2

1 1
1 2 1

2 2
v v S z sin v sin v sin     − + −  −   (9.13) 

Компенсація реактивної потужності (
2

0  ) дозволяє піднімати напругу в 

приймальному вузлу. При повній компенсації (
2

0 = ) маємо 
1 2

v v= . 

Розглянемо тепер наявність генерації в вузлу 2, вважаючи 
2 2

S S→ − , як і 

раніше лінію індуктивної. Якщо видача потужності в мережу (з боку ВДЕ) 

перевищує споживання, то - змінюється напрямок потоку потужності. 

відповідно отримаємо 

( )2

2 1 2 1 2

1
1

2
v v S zcos D v sin  = + +  +    (9.14) 



10. Мережевий моніторинг 

Зараз ми розглянемо інструменти мережевого моніторингу та їх ролі в 

різного типу мережах, а також існуючі задачі моніторингу, включаючи 

оцінку стану, пов'язаного з проблемами спостереження і кібератак, вимірами 

сінхрофазорів.  

Простий перегляд рівнянь в попередніх розділах показує, що все 

вузлові і лінійні величини можна визначити, якщо відомі параметри мережі 

{ymn} і все вузлові напруги Vmn, які складають стан системи. Оцінка стану 

енергосистеми (Power System State Estimation – PSSE) є важливим етапом 

аналізу роботи електромереж [10]. Звичайно це модуль в системі 

диспетчерського управління і система збору даних  SCADA. 

Крім ситуаційної обізнаності, PSSE має важливе значення для 

вирішення додаткових проблем, а саме прогнозування навантаження, аналізу 

надійності та мережевих господарських операцій. Розглянемо традиційні 

рішення, а також відповідні проблеми і можливості інтелектуальних мереж 

Smart Grid для PSSE. 

 10.1. Оцінка статичного стану 

З метою моніторингу у мережі встановлені лічильники для 

безперервного вимірювання електричних величин та передачі їх кожні кілька 

секунд через віддалені термінали (Remote Terminal Units - RTU) в центр 

управління. Через неточність часу сигналізації і процесу сканування в 

системі SCADA звичайні засоби вимірювання не можуть дати інформацію 

про фазі сигналів змінного струму. Традиційні вимірювання в SCADA 

включають активну і реактивну потужність інжекції і потоки потужності в 

лініях, а також величини напруги і струму в певних точках мережі. З огляду 

на вимірювання SCADA і припускаючи стаціонарність протягом циклу 

сканування, PSSE модуль оцінює стан, а саме все комплексні вузлові 

напруги, зібрані в матриці V. Нагадаємо, що згідно з моделями потоку 



потужності, представленим раніше, всі параметри мережі можуть бути 

виражені в термінах V.  

Таким чином, вектор вимірювань SCADA розміром M×1 можна 

моделювати як z = h(V) + , де h (·) – певна вектор-функція, а  фіксує вимір 

шуму і невизначеності саме моделювання. Після попереднього опрацювання 

 вважається розподіленим по стандартному гаусовому закону. Оцінка 

максимальної правдоподібності (Maximum-Likelihood Estimate - MLE) V 

може бути просто виражена як нелінійна оцінка методом найменших 

квадратів (Least Square - LS), тобто як результат пошуку мінімуму 

функціоналу  

2

1

min ( )
M

i i
i

z h
=

−
V

V      (10.1) 

Попередня інформація, наприклад, для вузлів з нульовою генерацією 

(Pm = Qm = 0) і можливі діапазони для (Vm і θm), можуть бути включені як 

обмеження в (10.1). В цілому PSSE відноситься до класу нелінійних задач LS, 

для яких стандартними процедурами вирішення є ітерації Гауса-Ньютона. 

Ітераційна процедура тісно пов'язана з алгоритмами градієнтного спуску для 

вирішення неопуклих задач, які стикаються з двома проблемами:  

- чутливість до початкового наближення і  

- збіжність ітерацій.  

Коротше кажучи, головним завданням є розробка програми 

вирішувача, який би досягав або наближался до глобального оптимуму за 

мінімальний час. Останнім часом використовується підхід напівобмеженої 

релаксації – це визнана розробка алгоритмів PSSE з мінімальним часом 

знаходження глобального оптимального рішення. 

 10.2. Оцінка динамічного стану 

У міру розвитку енергосистем стає актуальним динамічний PSSE, 

тобто аналіз зміни стану енергосистеми в часі. Цей аналіз добре мотивований 

завдяки його прогнозуючим можливостям за умови наявності динамічної 



(тимчасової) інформації. На практиці це часто ускладнюється як невідомої 

динамікою, так і вимогою реалізації оцінок стану в реальному часі. Хоча 

останню проблему можна вирішувати за допомогою фільтрації Калмана. 

Набагато важче розробити прості моделі в просторі станів, щоб охопити 

динамічну поведінку енергосистеми. 

Були різні пропозиції за моделями переходів між станами, тобто між 

кроками прогнозування ймовірних станів. В основному вони виходили з 

припущення про квазістаціонарному поведінці. Одна спрощена і широко 

використовувана модель – це модель «випадкового блукання», що виражає 

стан в полярних координатах на тимчасовому інтервалі як 

( 1) ( ) ( )t t t+ = +V V W ,     (10.2) 

де ( )tW  - білий гаусів шум з нульовим середнім і діагональною матрицею 

коваріації. Існує також більш складна динамічна модель: 

( 1) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t+ = + +V F V e W          (10.3) 

де ( )tF  являє собою діагональну матрицю переходу, а ( )te  описує відхилення 

від гаусова процесу, наприклад, внаслідок ефектів навантаження. 

 10.3. Розподілена оцінка стану 

На ранньому етапі розвитку PSSE були паралельні та розподілені 

вирішувачі, які застосовувалися для фрагментів великий енергосистеми. 

Мотивація їх існування була в першу чергу обчислювальна, тобто для 

розрахунку фрагментів були потрібні менші обчислювальні потужності. На 

вертикально інтегрованих ринках електроенергії кожне місцеве комунальне 

підприємство оцінювало власний стан і моделювало решту системи в 

граничних точках з використанням тільки локальних вимірювань. Суміжні 

фрагменти були підключені через сумісні лінії, які в основному 

використовувалися в аварійних ситуаціях. PSSE проводився локально з 

обмеженою взаємодією між центрами управління. 

В даний час дерегулювання енергетичних ринків привело до появи 

загально-континентальних міжмережевих з'єднань. Підмережі 



контролюються незалежними системними операторами (Independent System 

Operator – ISO). Зростання кількості енергії передається по декількох зонах 

управління, і сполучні лінії необхідно ретельно контролювати на предмет 

надійності і відповідності підмереж. Триваюче проникнення поновлюваних 

джерел енергії призводить також до зростання кількості електроенергії, 

переданої на великі відстані. У той же час нерегулярність відновлюваної 

генерації вимагає частих вимірювань, необхідних для оцінки стану системи. 

Таким чином, PSSE є ключовим фактором модернізації електричних 

мереж. Хоча передові прилади можуть забезпечити точність і своєчасні 

вимірювання, з'єднання можуть складатися з тисяч вузлів. Остання обставина 

призводить до необхідності децентралізованого PSSE, і це вважається 

найбільш підходящим рішенням. 

Щоб зрозуміти специфікації розподіленого PSSE, звернемося до 

простої ілюстрації (Рис. 10.1 [10]). Зона 2 складається з вузлів {3, 4, 7, 8}, але 

вона також збирає вимірювання струмів на зв'язках {(4, 5), (4, 9), (7, 9)}. Його 

центр управління має два варіанти щодо цих вимірів: або ігнорувати їх і 

зосередитися на внутрішньому стані, або розглянути їх і збільшити свої 

статки зовнішніми вузлами {5, 9}. Перший варіант є статистично 

неоптимальним, не кажучи вже про те, що це може призвести до втрати 

спостережливості (наприклад, зони 3). Для другого варіанту сусідні зони 

повинні дати згоду на надання загальних змінних. Таким чином, згода 

досягається за рахунок плати за стикування лінії і побудови глобальної 

системи PSSE. 



 

Рис. 10.1. 14-вузлова система IEEE розділена на чотири області. 

Пунктиром обведені вузли, що належать державам з великою територією. 

Вимірювання напруги на вузлах PMU показані кружками, лінійних струмів – 

показані квадратами [10]. 



11. Оптимальна робота мережі 

Використання чисельних методів моніторингу та навчальних 

алгоритмів призведе в результаті до того, що мережі наступного покоління 

будуть працювати з більш високою ефективністю і зменшенням 

невизначеності. У цьому розділі опишемо проблеми і можливості, пов'язані з 

програмами реагування на попит, із інтеграцією відновлюваних джерел 

енергії в мережі, з впливом зарядки електромобілів. При цьому зробимо  

акцент на поширених інструментах оптимізації. 

 11.1. Економічна експлуатація енергосистем. Економічне 

планування  

Суть економічного планування (Economic dispatch – ED) складається з 

встановлення на оптимальному рівні генерації електроенергії, яке відповідає 

навантаженню, а вартість генерації зводиться до мінімуму [10]. ED 

традиційно відноситься до генераторів, які споживають невідновлюване 

паливо для виробництва електроенергії (нафту, вугілля, природний газ або 

уран). Нижче описується прототип проблеми ED з акцентом на певний 

проміжок часу (наприклад 10 хвилин або одну годину), протягом якого 

потужність генерації повинна бути приблизно постійною. 

Зокрема, розглянемо мережу з Ng генераторами. Нехай PGi - виробіток i-

го генератора в МВт. Вартість енергії i-го генератора визначається функцією 

Ci(PGi), що представляє собою витрати на виробництво енергії PGi 

(включаючи прибуток). Вартість Ci(PGi) моделюється як строго зростаюча і 

опукла функція – кусково-лінійна або гладка квадратична, наприклад. Вихід 

кожного генератора підлягає оптимізації в задачі ED, з обмежуючими 

мінімальної або максимальної межами PminGi або PmaxGi, які визначаються 

фізичними характеристиками генератора. Для працюючої станції Pmin 

зазвичай близько 25% від Pmax. 



Нехай PL позначає прогнозоване навантаження. Типовою задачею є 

мінімізація загальної вартості генерації за умови балансу попиту і пропозиції 

в межах фізичних можливостей генераторів: 

{ } 1

min ( )
g

Gi

N

i Gi
P i

C P
=

      (11.1а) 

1

gN

Gi L
i

P P
=

=       (11.1b) 

min max
Gi Gi GiP P P       (11.1c) 

Задача (11.1) є опуклою, оскільки функції Ci(PGi) опуклі. У цьому 

випадку її можна вирішити дуже ефективно. Опуклий вибір Ci(PGi) досить 

добре і широко використовується в літературі, він часто не погано описує 

істинну вартість генерації. Проте, справжня вартість на практиці може бути 

строго зростаючої або опуклою, а вихідні потужності можуть бути 

обмеженими, але лежати в наборі підінтервалів, що не перетинаються. Ці 

обставини роблять ED неопуклою задачею і важко вирішуваною. 

Дотримуючись підходу невизначених множників Лагранжа, введемо 

такий множник для умови (11.1b). Множник має розмірність $/МВт, що 

означає ціну за 1 МВт∙год. Тоді оптимальна генерація і оптимальний 

множник λ* відповідають умові: 

( ) 
min max

* *argmin , 1,...,
i i i

G G Gi i i

G i G G
P P P

P C P P i N
 

= − =     (11.2) 

Тут ( )
ii GC P  як визначалось вартість виробітку i-го генератора в 

доларах. Якщо λ* - норма прибутку кожного генератора на 1 МВт∙год, то 

*

iGP - прибуток i-го генератора. Отже різниця в фігурних дужках – 

собівартість енергії для i-го генератора: вартість мінус прибуток. Таким 

чином, оптимальна диспетчеризація генерації – це досягнення мінімуму 

собівартості для кожного генератора. В умовах ринку електроенергії задача 

ED вирішується незалежним системним оператором ISO, причому 

( )
ii GC P представляє запропоновану ставку. 



З (11.2) випливає два корисних висновка. По-перше, дуже важливою 

експлуатаційної особливістю електромережі є необхідність балансування 

найбільш економічним способом попиту і пропозиції. Це можна розглядати 

як проблему оптимізації. По-друге, множник Лагранжа, відповідний балансу 

попиту і пропозиції, призводить до того, що рівняння (11.2) інтерпретується 

як ціна. Проте, запис умови оптимізації (11.2) тягне за собою два 

спрощуючих припущення: 

• цей запис не враховує передавальну мережу; 

• він відноситься тільки до певного інтервалу часу, наприклад, дні й 

годині. На практиці виробіток протягом послідовних інтервалів часу 

обмежується фізичними характеристиками генератора. 

 11.2. Оптимальний потік потужності 

Перше узагальнення полягає в тому, щоб врахувати передавальну 

мережу використовуючи спрощену (так звану DC модель [10]) потоку 

потужності навантаження. У ній постулюється, що в кожному вузлі є 

генератор 
mGP і навантаження 

mLP  (відсутність або наявність декількох 

генераторів/навантажень легко враховується). Далі в цій моделі  всі лінії 

передач мають індуктивний характер, а різницями фаз напруги сусідніх 

вузлів можна знехтувати. 

Тоді з (8.6а) випливає, що потік з вузла m в n наближено 

дорівнює ( )mn mn m nP b   − − . Вузлові фази m є змінними наступної задачі: 

( )
, 1
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G G Gm m m
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max| | | ( ) |mn mn m n mnP b P = −   , 1,..., bm n N=            (11.3d) 



Цільова функція (11.3a) є загальною вартістю генерації. Обмеження 

(11.3b) – баланс вузла. Зокрема, ліва частина (11.3b) є баланс потужності у 

вузлі m, а права – загальна потужність, яка тече до (від) сусіднього вузла. Цей 

вираз у векторному вигляді записується як: 

G L x− =P P B θ      (11.4) 

Обмеження (11.3d) відноситься до вхідних потоків потужності з боку 

захисту ліній. 

Для опуклих витрат на генерацію ( )
mm GC P задача пошуку оптимальних 

потоків потужності теж опукла, а значить, вона має рішення. Відзначимо, що 

в рівняннях балансу для вузлів для кожного вузла може бути свій множник 

Лагранжа. У ціновій інтерпретації множників Лагранжа різна ціна, вона 

відповідає місцевої граничної ціні в даному вузлі. Задачу ED (11.1) можна 

розглядати як окремий випадок задачі оптимізації потоків потужності, коли 

вся мережа складається з одного вузла, в якому знаходяться всі генератори і 

навантаження. 

В DC наближенні задачі потоків багато що залежить від того, наскільки 

добре виконуються допущення самої  DC моделі в реальної енергосистемі. 

Для кращої узгодженості цього наближення часто пропонується штрафувати 

вартість (11.3a) за допомогою суми квадратів різниць фаз напруг 

ліній 2

,

( )m n
n m lines

 


− , яка зберігає опуклість. Незважаючи на те, що DC 

досить спрощена модель для реальних енергосистем, вона використовується 

для повсякденної роботи в декількома північними американськими ISO. 

Розглянемо можливість заміни DC на AC модель потоків потужності. 

Генератори і навантаження тепер характеризуються не тільки активною, але і 

реактивної потужністю [10]: 

     (11.5 a) 



     (11.5b) 

    (11.5c) 

  (11.5d) 

Обмеження (11.5b) показує, що тепер і активна і реактивна потужності 

повинні бути збалансовані для кожного вузла. Перше обмеження в (11.5с) 

відноситься до активної потужності в лінії (m,n), а друге – до реактивної 

потужності. Нагадаємо, що Smn - комплексна потужність, що протікає по лінії 

(m,n).  Останнє обмеження в (11.5d) накладається на амплітуди напруги. 

Внаслідок нелінійного (квадратичного) зв'язку між величинами 

потужності та комплексними векторами напруги, задача АС (11.5) сильно 

неопукла. Різні нелінійні програми застосовуються для її вирішення, в тому 

числі градієнтний метод, метод Ньютона-Рафсона, лінійне програмування, 

алгоритми внутрішньої точки та інші. Ці алгоритми засновані на необхідних 

умовах оптимальності і можуть гарантувати в кращому випадку збіжність до 

стаціонарної точки. Однак, якщо скористатися квадратичними 

співвідношеннями для фаз напруги для всіх величин потужності, може бути 

успішно застосована техніка напівобмеженої релаксації. 

Дві основні переваги АС – моделі перед DC – моделлю оптимізації 

потоків потужності:  

• облік омічних втрат (можуть досягати 5% від загального  

навантаження, тому вони не можуть бути відкинуті); 

• гнучкість урахування обмежень за напругою. 

 11.3. Оптимальна надійність 

Обговорення оптимізації потоків потужності було розглянуто з точки 

зору економічної діяльності. Ще одне важливе міркування – надійність, і ця 

задача може бути модифікована з урахуванням обмеження безпеки. Це 



модель Security-Constrained Optimal Power Flow (SCOPF). Умови безпеки 

спрямовані на те, щоб в разі відмови компонента системи, наприклад, якщо 

відбудеться відмова лінії, тоді частина системи залишається в робочому 

стані. Такі відмови називаються непередбаченими обставинами. Зокрема, 

SCOPF прагне знайти робочу точку, таку що навіть якщо відбудеться 

відключення лінії, всі змінні системи (потужності, лінійні потоки, напруги на 

шині та ін.), будуть знаходитися у встановлених межах. Основне завдання – 

уникнути каскадних відмов, які є основною причиною відключення системи 

(blackouts). Якщо лінія відключена, потоки потужності автоматично 

перерозподіляються по інших лініях для передачі енергії, що генерується. 

SCOPF – складна проблема через велику кількість можливих 

непередбачених обставин. У разі DC OPF потоки потужності після виходу з 

ладу лінії пов'язані лінійно з потоками до відключення через фактори 

розподілу лінійних відключень. Останні можуть бути ефективно розраховані 

на основі матриці провідності вузлів Bx і грають важливу роль в забезпеченні 

безпеки DC OPF. 

Випадок AC OPF набагато складніше, і можливий спосіб вирішення – 

перерахування всіх можливих позаштатних ситуацій в рамках різних 

підходів. 

 11.4. Зобов'язання учасників мережі 

Тут обсяг умов DC OPF розширено, щоб включити планування 

генераторів на кілька періодів часу, що призводить до так званих зобов'язань 

учасників – пристроїв мережі. Постулюється, що горизонт планування 

складається з точок, позначених цифрами 1, ... T (наприклад, день, що 

складається з 24 годинних періодів). Нехай 
m

t
GP - виробіток m-го генератора 

на інтервалі часу t, а 
m

t
LP  – відповідний попит. Вартість генерації може 

змінюватися в часі і позначається як ( )
m

t t
m GC P . Вводиться бінарна змінна 



1t
mu = , якщо генератор m включений в інтервалі t, і 0t

mu = в іншому випадку. 

Крім того, фаза напруги в m-вузлі при t позначається як t
m . 

Облік декількох періодів часу дозволяє включати практичні обмеження 

генератора в задачі планування. Це швидкість розгону/спаду і обмеження на 

мінімальний час роботи/простою. Перше вказує на те, що різниця в 

потужності генерації між двома послідовними періодами обмежена. А 

останнє означає, що якщо включено, він повинен залишатися включеним 

протягом мінімальної кількості годин; аналогічно, якщо пристрій вимкнений, 

його не можна знову включити раніше, ніж через кілька періодів. Наведемо 

тільки формулювання оптимізаційної задачі з урахуванням зобов'язань 

учасників мережі  [10]:: 

   (11.6a) 

    (11.6b) 

   (11.6c) 

    (11.6d) 

   (11.6e) 

    (11.6f) 

   (11.6g) 

     (11.6h) 

 

 

 

 



 

 

 

Член  ( )0

t
t
m mS u

 =
 в цільової функції вартості (11.6а) відповідає 

витратам на запуск або зупинку генератора. Такі витрати зазвичай залежать 

від тривалості попереднього стану (включений/виключений). Наприклад, чим 

довше генератор знаходився в вимкненому стані, тим дорожче буде його 

запуск. Інші умови (11.6) дуже очевидні або були розглянуті раніше. 
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