
Інститут відновлюваної енергетики НАН України

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ

ТА КОМПЛЕКСАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої
освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма

Статус дисципліни Нормативна

Форма навчання очна(денна)

Рік підготовки,
семестр

1курс, осінній семестр

Обсяг дисципліни 90 годин/3 кредитів ECTS

Семестровий
контроль/ контрольні
заходи

екзамен

Розклад занять

Мова викладання Українська

Інформація про
керівника курсу /
викладачів

Лектор: д.ф.-м.н Гаєвський Олександр Юлійович, 0975704643

Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Програма навчальної дисципліни “Методи дослідження, формування та керування

інтелектуальними енергетичними системами та комплексами ”   складена відповідно до

освітньо-професійної програми підготовки доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична

інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів системи здатностей:

Вивчення даної дисципліни дозволить випускникам аспірантури вдало орієнтуватися в складних

проблемах інтелектуальних енергокомплексів з ВДЕ  та способах їх рішення.

Предметом навчальної дисципліни є наукові засади щодо методів дослідження,

формування та керування  інтелектуальними енергетичними системами та комплексами. Ці

питання в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з

технічних, технологічних і економічних аспектів відновлюваної енергетики.

Програмні результати навчання:

https://www.ive.org.ua/?page_id =3142



 Компетенції: здатність проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних 

ідей; здатність до розуміння методів дослідження, формування та керування енергетичним 

обладнанням в інтелектуальних мережах; здатність до аналізу і синтезу електроенергетичних 

систем та електротехнічних комплексів з альтернативними джерелами енергії. 

 Знання: сучасних методів дослідження, формування та керування енергетичним 

обладнанням у мережах Smart Grid; термінологій, що стосуються основних понять дисципліни; 

характеристик та конструктивних особливостей інтелектуальних енергокомплексів з ВДЕ; 

сучасних методів моделювання та діагностики пристроїв у складі Smart Grid, та правил розробки 

необхідних для професійної діяльності програм. 

 Уміння: користуватись довідковою літературою, навичками пошуку необхідної 

інформации в Internet;застосовувати в інженерних розрахунках пакети MATLAB, Simulink та 

інші; створювати необхідні вимірювальні схеми для діагностики та аналізу елементів Smart Grid. 

 Досвід: створення програм для діагностики та аналізу елементів Smart Grid; моделювання 

фільтрів для підвищення якості напруги, пристроїв компенсації реактивної потужності та 

інших, схем управління паралельною роботою інверторів та інших. 

1. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Інтелектуальні мережі (Smart Grids) 

1.1. Поняття і функції інтелектуальних мереж: Передумови інтелектуалізації 

електричних мереж. Еволюції концепції «розумної ефективності». Інтелектуальні мережи в 

Україні. Приклади простих інтелектуальних мереж та основні напрямки розвитку Smart Grid. 

 1.2. Інтегрування ВДЕ в Smart Grid: Інтеграція ВДЕ в систему залізничного транспорту. 

Електромобілі як пристрої накопичення енергії. Інтеграція ВДЕ у центрах обробки даних. 

Системи Smart Metering.  

1.3.  Системи SCADA: Вимірювання та збір даних. Структура SCADA-системи та її 

компоненти. Особливості процесу управління в SCADA-системах. 

1.4. Системи WAMS: Концепція WAMS . WAMS vs SCADA. Структура WAMS. Блоки PMU, 

концентратори PDC,  центрі управління. WAMS-проекти в Україні. 

 

 

Змістовний модуль 2. Функції Smart Grid з ВДЕ та контроль над потоками і 

якістю потужності 

 

 2.1. Системи вимірювання та збору даних: Система векторних вимірювань PMU. 

Передумови впровадження синхрофазорів. та їх переваги. Структурна схема PMU. Розміщення 

PMU в Smart Grid. Мережа синхрофазорів.  

2.2. Оцінки стану енергосистеми:. Попереднє моделювання усталеного  квазістаціонар-

ного) режиму. Оцінка динамічного стану енергосистеми. Фільтр Калмана. Розподілені оцінки 

стану енергосистеми. 



2.3. Моніторинг енергосистеми та її компонентів: Мережевий моніторинг в 

традиційних енергосистемах з ВДЕ. Оцінка динамічного стану. Розподілені оцінки стану 

енергосистеми. Технології моніторингу в Smart Grid. Діагностика обладнання. 

2.4. Оптимальна робота Smart Grid: Методи економічного планування потужності та 

виробітку енергії об’єктами ВДЕ. Формулювання оптимізаційної задачі. Оптимальний потік 

потужності Оптимальна надійність. Прогнозування та зобов'язання учасників мережі 

 

Змістовний модуль 3. Використання функціональних можливостей інверторів в Smart 

Grid 

3.1. Регулювання напруги в мережі: Методи та засоби вирішення проблеми перенапруги в 

мережах внаслідок надлишкової генерації ФЕС або ВЕС. Компенсація реактивної потужності 

інверторами. 

 3.2. Поліпшення якості потужності: Методи і пристрої поліпшення якості 

потужності. Пасивні та активні силові фільтри.  

Змістовний модуль 4. Прогнозування в Smart Grid з урахуванням ВДЕ. 

 4.1. Проблеми та різні технології прогнозування: Фізичний підхід. Статистичний підхід. 

Регіональне прогнозування (збільшення масштабу). Оцінка прогнозів. Вимірювання стандартної 

похибки. Порівняння точності різних методів прогнозування 

 

2. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси: 

1. Kothari D. P., Nagrath I. J. Modern Power System Analysis / New Delhi: McGraw-Hill, 2003. – 

694 p. 

2. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В., Денисюк С.П. Еволюція інтелектуальних 

електричних мереж та їхні перспективи в Україні // ISSN 1607-7970. Техн. 

електродинаміка. 2012, № 5, с. 52 – 67.  

3. Dan Ton, “DOE’s Perspectives on Smart Grid Technology, Challenges, & Research 

Opportunities”, November 19, 2009. 

4. X. Fang, S. Misra, G. Xue and D. Yang, "Smart Grid — The New and Improved Power Grid: A 

Survey," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 14, no. 4, pp. 944-980, Fourth 

Quarter 2012, doi: 10.1109/SURV.2011.101911.00087. 

5. M. H. Rehmani, M. Reisslein, A. Rachedi, M. Erol-Kantarci and M. Radenkovic, "Integrating 

Renewable Energy Resources Into the Smart Grid: Recent Developments in Information and 

Communication Technologies," in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 14, no. 7, 

pp. 2814-2825, July 2018, doi: 10.1109/TII.2018.2819169. 

6. K. Schneider, C. Gerkensmeyer, M. Kintner-Meyer, and R. Fletcher. Impact assessment of plug-in 

hybrid vehicles on pacific northwest distribution systems. Power & Energy Society General 

Meeting, p. 1–6, 2008. 

7. Попадченко С. А., Дудніков С. М. Розвиток системи  Smart Metering в концепції 

ефективності електропостачання споживачів Smart Grid // 

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/6625/1/16.pdf 



8. Les Cardwell, Annie Shebanow. The Efficacy and Challenges of SCADA and Smart Grid 

Integration // https://www.researchgate.net/publication/274720206_The_Efficacy_ 

and_Challenges_of_SCADA_and_Smart_Grid_Integration/ 

9. B. B. Mica R. Endsley, Debra G. Jones, "What is Situation Awareness?," in Designing for 

Situation Awareness, ed: CRC Press, 2003, pp. 13-30. 

10.  G.B. Giannakis, V. Kekatos, N. Gatsis, Seung-Jun Kim, Hao Zhu, B.F. Wollenberg. Monitoring 

and Optimization for Power Grids: A Signal Processing Perspective // IEEE Signal Processing 

Magazine, DOI: 10.1109/MSP.2013.2245726, arXiv:1302.0885 [math.OC]. 

11. Q.-C. Zhong and T. Hornik, Control of Power Inverters in Renewable Energy and Smart Grid 

Integration. Wiley-IEEE Press, 2013.- 438 

12. Поспелов Г.Е., Сыч Н.М., Федин В.Т. Компенсирующие и регулирующие устройства в 

электрических системах //Л.: Энергоатомиздат, 1983. 112 с. 

13. Padiyar K. R. FACTS controllers in power transmission and distribution /New Delhi: New Age 

International (P) Ltd., Publishers, 2007. – 532 p. 

14. M.Moradian et al.Modeling, Control & Fault Management of Microgrids//Smart Grid and 

Renewable Energy, 2013, 4, p.99-112. 

15. Sk Abdul Aleem et al. A Review of Strategies to Increase PV Penetration Level in Smart Grids 

//Energies 2020, 13, 636; doi:10.3390/en13030636 

16. Junbo Zhao et al. Roles of Dynamic State Estimation in Power System Modeling, Monitoring and 

Operation // IEEE Transactions on Power Systems, DOI: 10.1109/TPWRS.2020.3028047. 
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Частина 4-30. Методики випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості 

електричної енергії. 

18. E. Hossain et al. Analysis and Mitigation of Power Quality Issues in Distributed Generation 

Systems Using Custom Power Devices // IEEE Access, 2018. - DOI: 
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Methodologies, and Future Work," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 34, no. 4, pp. 

3188-3198, July 2019, DOI: 10.1109/TPWRS.2019.2894769. 
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Навчальний контент 

1. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань 

(перелік дидактичних засобів, посилання на інформаційні джерела) 
1 

Поняття і функції інтелектуальних мереж. Передумови інтелектуалізації електричних мереж. 

Еволюцції коцепції «розумної ефективності». Інтелектуальні мережи в Україні [2,17,21]. 

2 
Приклади простих інтелектуальних мереж та основні напрямки розвитку Smart Grid. 

Мікромережа. Потоки енергії та інформації. Віртуальна електростанція. Основні елементи 

інтелектуальної мережі Smart Grid. Основні напрямки розвитку Smart Grid [3, 4]. Український 

Закон «Про ринок електричної енергії». Вимоги стандартів України до роботи ВЕС і ФЕС в 

нормальному режимі [17, 21] 

3 
Інтегрування ВДЕ у Smart Grid. Інтеграція ВДЕ в систему залізничного 

транспорту.Електромобілі як пристрої накопичення енергії. Інтеграція ВДЕ у центрах обробки 

даних. Системи Smart Metering [4, 5 -7].  

4 
Системи SCADA.  Вимірювання та збір даних. Структура SCADA-системи та її компоненти. 

Особливості процесу управління в SCADA-системах. Захист SCADA-систем. Приклад SCADA 

системи на офшорній вітростанції [4, 8, 13] 

5 Системи WAMS. Концепція WAMS . WAMS vs SCADA. Структура WAMS. Блоки PMU, 

концентратори PDC,  центрі управління. WAMS-проекти в Україні [3 – 6, 9] 

6 Система векторних вимірювань PMU. Передумови впровадження синхрофазорів. та їх переваги. 

Структурна схема PMU. Розміщення PMU в Smart Grid. Мережа синхрофазорів [3, 5, 8, 20]. 

7 Технології моніторингу в Smart Grid. Вимірювання за допомогою PMU та похибки. Візуалізація 

даних стендового аналізу [5, 10] 

8 Попереднє моделювання усталеного (квазістаціонарного) режиму. Схема заміщення лінії передач. 

Потоки потужності через ЛП з послідовної схемою заміщення. Колові діаграми. Врахування 

трансформаторів [1, 10, 12] 

9 Оцінка квазістаціонарного стану енергосистеми. Стійкість електромережі. Контроль потоків 

потужності. Стійкість за напругою. Точки біфуркації.  Індуктивна та активна лінії [1, 16, 18] 

10 Мережевий моніторинг в традиційних енергосистемах та системах з ВДЕ. Оцінка статичного 

стану. Оцінка динамічного стану. Розподілені оцінки стану енергосистеми. Приклад 14-вузлової 

схеми IEEE [5, 6, 8, 13, 16] 

11 Оптимальна робота Smart Grid. Методи економічного планування потужності та виробітку 

енергії об’єктами ВДЕ. Формулювання оптимізаційної задачі. Оптимальний потік потужності 

Оптимальна надійність. Прогнозування та зобов'язання учасників мережі [4, 12 – 14].. 

12 Приклади розрахунків усталених режимів модельної енергосистеми. Матриця провідностей. 

Балансуючий та базисний вузли. Формулювання задачі потоку потужності. Потоки активної і 

реактивної потужності в повітряної ЛП [3- 6]. 



13 Приклади динамічних оцінок стану енергосистеми. Фільтр Калмана. Приклад в MATLAB 

використання фільтру Калмана. Визначення оптимального тренду напруги [3- 6]. 

14 Мережевий моніторинг в Smart Grid,  Особливості моніторингу електромережі з ВДЕ. 

Моніторинг інверторів ФЕС  [10, 11, 16] 

15 Методи та засоби вирішення проблеми перенапруги в мережах внаслідок надлишкової генерації 

ФЕС або ВЕС. Використання функціональних можливостей інверторів в енергосистемах з ВДЕ. 

Компенсація реактивної потужності інверторами [10, 12, 13].  

16 Методи і пристрої поліпшення якості потужності. Пасивні та активні силові фільтри [10 – 12].  

17 Прогнозування у ВЕ. Фізичний підхід. Статистичний підхід. Регіональне прогнозування 

(збільшення масштабу). Оцінка прогнозів. Вимірювання стандартної похибки. Порівняння 

точності різних методів прогнозування [22].    

18 Підсумкове заняття. Неясні проблеми з лекційного матеріалу. Відповіді на запитання. 

 

Самостійна робота студента 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість 

годин СРС 

1 Підготовка до аудиторних занять 50 

2 Підготовка до екзамену 13 

 

2. Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед аспірантом: 

1. Правила відвідування занять: відповідно до РСО даної дисципліни бали нараховують не за 

присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, а за відповідну 

навчальну активність на лекційних заняттях.  

2. Правила поведінки на заняттях: аспірант має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни. Має 

право використовувати засоби зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску викладача, в 

інтернеті; 

3. Правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали 

не входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали.  

4. Політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, 

правила етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни “Сучасні тенденції інтегрування 

відновлюваних джерел енергії в енергомережу”; 

5. При використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц.мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  



   Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування 

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу. 

Семестровий контроль: екзамен 

 

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Загальна рейтингова оцінка студента після завершення семестру складається з балів, отриманих 

за відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях; 

 

Відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях 

Ваговий бал – 2 

Максимальна кількість балів на всіх лекціях –  

2 бали * 18 = 36 балів. 

Форма семестрового контролю – екзамен 

Екзаменаційна робота складається з двох теоретичних запитань 

 



 

Критерії оцінювання  екзамену 

Рейтинг Rс ≥ 0,6*R, тобто 60 балів – зараховується автоматично. 

Рейтинг Rс в межах (0,4 – 0,59)*R, тобто 40 – 59  балів – студенти складають екзамен. 

 

Максимальний рейтинг екзамену Rз = 40 балів. 

 

Рейтинг екзамену Rе = 33 – 40 балів – студент дав вичерпні відповіді на всі питання  (при 

необхідності – і на додаткові), дає чіткі визначення всіх понять і величин, відповіді логічні і 

послідовні. 

 

Рейтинг екзамену Rе = 25 – 32 балів – відповідаючи на питання, студент припускається окремих 

помилок, але може їх виправити за допомогою викладача; знає визначення основних понять і 

величин дисципліни, в цілому розуміє фізичну суть процесів в об’єктах, які вивчав. 

 

Рейтинг екзамену Rе = 16 – 24 балів – студент частково відповідає на екзаменаційні питання, 

показує знання, але недостатньо розуміє фізичну суть процесів. Відповіді непослідовні і нечіткі. 

 

Рейтинг екзамену Rе  15 балів – у відповіді студент припускає суттєві помилки, проявляє 

нерозуміння фізичної суті процесів, не може виправити помилки за допомогою викладача. 

Відповіді некоректні, а в деяких випадках не відповідають суті поставленого питання. 

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік тем, які виносяться на семестровий контроль: 

1. Основні елементи Smart Grid. Блоки векторних вимірювань PMU. 

2. Інтелектуальні вимірювальні системи на великій площі WAMS..  

3. Моделювання усталеного (квазістаціонарного) режиму методом потоків потужності. 

4. Оцінка динамічного стану енергосистеми.  

5. Розподілені оцінки стану енергосистеми. 

6. Мережевий моніторинг в традиційних енергосистемах з ВДЕ.  

7. Технології моніторингу в Smart Grid 

8. Методи економічного планування потужності та виробітку ВДЕ у складі енергомереж. 

9. Методи та засоби вирішення проблеми перенапруги в мережах з ВДЕ. 

10. Методи і пристрої поліпшення якості потужності. 

11.  Пасивні та активні силові фільтри.  

12. Основи методів прогнозування сонячної радіації та швидкості вітру  

13. Оцінка фінансових витрат на небаланс в умовах енергоринку. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

  Складено пров. наук. спів. д.ф.-м.н., Гаєвським О.Ю. 
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(Протокол №____ від  «____»__________ 20 р.)  
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