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ВСТУП
Цей стандарт «Визначення необхідних умов і алгоритмів врахування ВЕС та
СЕС при налаштуванні протиаварійних автоматичних пристроїв, призначених для
запобігання порушенню стійкості (АЗПС) у перетинах ОЕС України, на режим роботи
яких вони мають вплив. Методичні рекомендації» (далі – Методичні рекомендації)
розроблений з метою забезпечення нормативних рівнів надійності роботи ОЕС
України в умовах очікуваного значного зростання потужності вітрових і сонячних
електростанцій (далі – ВЕС і СЕС) в Об’єднаній енергосистемі України.
Надійна та селективна робота автоматичних пристроїв АЗПС, призначених для
запобігання порушенню стійкості у перетинах ОЕС України, на режим роботи яких
мають вплив ВЕС та СЕС, значною мірою буде залежати від потужності ВЕС і СЕС та
алгоритму роботи і налаштування їх автоматичних систем регулювання та захисту.
Використання зазначених Методичних рекомендацій створить передумови
для підвищення надійності роботи перетинів ОЕС України, на режим роботи яких в
нормальних та ремонтних схемах мають вплив ВЕС та СЕС.
Пропозиції та зауваження до Методичних рекомендацій просимо надсилати
за адресою: 04112 м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8, НПЦР ОЕС України; тел. (044)
206-73-91, E-mail: npcr-kanc@ua.energy.
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СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ УМОВ І АЛГОРИТМІВ ВРАХУВАННЯ ВЕС ТА СЕС
ПРИ НАЛАШТУВАННІ ПРОТИАВАРІЙНИХ АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ,
ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЮ СТІЙКОСТІ АЗПС
У ПЕРЕТИНАХ ОЕС УКРАЇНИ, НА РЕЖИМ РОБОТИ ЯКИХ ВОНИ МАЮТЬ ВПЛИВ.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Чинний від 2018-09-28
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей нормативний документ «Визначення необхідних умов і алгоритмів
врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні протиаварійних автоматичних пристроїв,
призначених для запобігання порушенню стійкості (АЗПС) у перетинах ОЕС України
на режим роботи яких вони мають вплив. Методичні рекомендації» (далі –
Методичні рекомендації) установлює необхідні вимоги до умов і вихідних даних
моделювання потужних вітрових та фотоелектричних сонячних електричних станцій
(ВЕС та СЕС) у розрахунках режимів стійкості роботи енергосистеми, на підставі яких
визначатиметься алгоритм роботи пристроїв АЗПС у відповідних перетинах.
1.2 Методичні рекомендації містять:
– вимоги сучасних ВЕС та СЕС до рівнів напруги в точці їх приєднання (ТП) до
електричної мережі;
– окремі характеристики сучасних, найбільш поширених в ОЄС України ВЕС та
СЕС, з регулювання напруги та компенсації реактивної потужності;
– рекомендації щодо обваження режимів енергосистем, що мають у своєму
складі ВЕС і СЕС;
– основні комп’ютерні моделі ВЕС та СЕС для використання в розрахунках
електричних режимів та стійкості енергосистем.
1.3 Ці Методичні рекомендації призначені для використання у ДП «НЕК
«Укренерго» та його регіональних диспетчерських центрах, а також суб’єктами
підприємницької діяльності з постачання та виробництва електричної енергії на
ВЕС та СЕС, проектними інститутами, фірмами та організаціями при проектуванні,
впровадженні та експлуатації автоматичних пристроїв для запобігання порушенням
стійкості в перетинах ОЕС України.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цих Методичних рекомендаціях враховані вимоги таких нормативних
документів:
ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі.
Терміни та визначення
ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення
ДСТУ 3896-2007 Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни
та визначення понять
ДСТУ 4037-2001 Вітроенергетика. Установки електричні вітрові. Загальні
технічні вимоги
ДСТУ 4051-2001 Вітроенергетика. Станції електричні вітрові. Загальні технічні
вимоги
ДСТУ 8292:2015 Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Приєднання до
електроенергетичної системи

Сторінок 53
Сторінка 2

Визначення необхідних умов і алгоритмів врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні
протиаварійних автоматичних пристроїв, призначених для запобігання порушенню
стійкості (АЗПС) у перетинах ОЕС України, на режим роботи яких вони мають вплив.
Методичні рекомендації
СОУ НЕК 20.571:2018

ДП «НЕК
«Укренерго»

Розробник – НПЦР ОЕС України

ДСТУ 8635:2016 Геліоенергетика. Площадки для фотоелектичних станцій.
Приєднання станцій до електроенергетичної системи
IEC 61400-27-1:2015 Electrical simulation models - Wind turbines (МЕК 61400,
частина 27-1. Електричні імітаційні моделі. Вітрові енергетичні установки)
СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-68:2012 Стійкість енергосистем. Керівні вказівки.
Примітка. Чинність нормативних документів, на які є посилання в цих Методичних
рекомендаціях, перевіряють згідно з каталогами нормативних документів. Якщо документ,
на який є посилання, замінено новим або до нього внесені зміни, треба застосовувати
новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цих Методичних рекомендаціях використано терміни та визначення понять,
установлені в Законі України «Про ринок електричної енергії»: електрична енергія,
електрична мережа, Об’єднана енергетична система України, електроустановка;
у Законі України «Про альтернативні джерела енергії»: вітрова електростанція,
вітрова електроустановка; ДСТУ 3429: міжсистемний зв’язок енергосистем, лінія
електропередавання; та у ДСТУ 3440: баланс потужності енергосистеми, динамічна
стійкість енергосистеми, енергетична система, електроенергетична система, режим
роботи енергосистеми, статична стійкість енергосистеми, стійкість енергосистеми.
Нижче наведено терміни, додатково вжиті в цих Методичних рекомендаціях,
та визначення позначених ними понять:
3.1 аперіодичне порушення стійкості
Вид порушення статичної стійкості електроенергетичної системи, особливість
якого полягає в тому, що при обтяженні режиму роботи енергосистеми свого
критичного значення досягають взаємні фазові кути векторів напруги або векторів
електрорушійної сили синхронних машин, за яких порушується стійкість без зростання амплітуди коливань параметрів режиму. У програмах розрахунків аперіодичної
стійкості досягнення критичного значення фазовими кутами електрорушійної
сили електростанцій (порушення аперіодичної стійкості) характеризується зміною
на протилежний знак додатних дійсних коренів характеристичного рівняння
електроенергетичної системи
3.2 вимушений перетік (вимушений режим) в перетині
Обмежене в часі завантаження перетину перетоком активної потужності,
більше від максимально допустимого значення, але не більше від аварійно
допустимого, якщо це визнано доцільним, наприклад, для запобігання відключенню
навантаження споживачів, або обмеження видачі потужності електростанцій (не
поширюється на атомні електростанції)
3.3 зв’язок (в електричній мережі, міжсистемний)
Сукупність електрообладнання ліній електропередавання, трансформаторів,
вимикачів, шинопроводів тощо, що безпосередньо з’єднує частини енергосистеми
(електростанції з енергосистемою)
3.4 коефіцієнт запасу (статичної стійкості) з активної потужності
Числова характеристика наближення режиму роботи енергосистеми за
активною потужністю в перетинах до межі області стійкості, яка зумовлена
аперіодичним чи коливальним порушенням стійкості
3.5 коефіцієнт запасу (статичної стійкості) з напруги
Числова характеристика наближення режиму роботи енергосистеми до
межі області стійкості, яка зумовлена лавиною напруги і втратою стійкості роботи
електродвигунів у вузлах навантаження, з причини виникнення значного небалансу
реактивної потужності через її втрату в лініях електропередавання
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3.6 контрольований перетин (в електричній мережі)
Перетин, у якому з огляду на існуючі режими роботи, оперативний стан
електричних зв’язків і значення режимних параметрів елементів їх обладнання
(насамперед, сумарний перетік активної потужності) вимагають постійного контролю з боку оперативного персоналу
3.7 критерій надійності N-1
Вимога до стану енергосистеми (або її частини) з «N» елементів, за якої
забезпечується стійка її робота з відхиленням режимних параметрів не більше
гранично допустимих, у разі аварійного відключення одного елемента «-1» системи
(лінії, трансформатора, блока генерації, збірної шини)
3.8 нормальна схема (електричної мережі, енергетичної системи)
Схема (електричної мережі, енергетичної системи), коли всі елементи
мережі, що мають забезпечувати встановлений оптимальний рівень надійності
та економічності роботи енергосистеми у даній схемі, перебувають у роботі
3.9 нормативний запас стійкості режиму роботи енергосистеми
Нормативний показник, що кількісно характеризує вимогу щодо можливого
наближення режиму роботи енергосистеми до межі області стійкості (динамічної
або статичної)
3.10 обважнений режим (енергосистеми)
Режим енергосистеми, який характеризується несприятливим збігом режиму
її навантажень з ремонтами основного устаткування електростанцій та/або електричних мереж. Загальна тривалість існування таких режимів протягом року не
повинна перевищувати 10% часу (якщо загальна тривалість роботи перевищуватиме
10% часу, то режим повинен відноситися до нормального)
3.11 перетин (в електричній мережі)
Сукупність одного чи декількох зв’язків, відключення яких призводить до
повного розділення енергосистеми на дві частини електрично не зв’язаних між
собою
3.12 ремонтна схема (електричної мережі, енергетичної системи)
Схема, яка відрізняється від нормальної тим, що через вимкнення одного
або декількох елементів електричної мережі (а при експлуатації – також через
відключений стан пристроїв протиаварійної автоматики) суттєво (понад 10%)
зменшується граничний за стійкістю перетік у будь-якому перетині в даній ремонтній
схемі чи в можливому для неї післяаварійному режимі з урахуванням допустимого
термічного перевантаження всього обладнання мережі
3.13 сонячна електрична станція (фотоелектрична)
Група фотоелектричних сонячних електроустановок або окрема фотоелектрична сонячна електроустановка, устаткування і споруди, які функціонально пов’язані
між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної
енергії шляхом перетворення енергії сонця в електричну енергію
3.14 точка приєднання
Точка електричної мережі, до якої приєднують лінію видавання потужності
ВЕС та СЕС і до якої приєднані або можуть бути приєднані інші електростанції або
споживачі
3.15 траєкторія обважнення режиму
Послідовність усталених режимів, які при зміні, у спосіб можливий за реальних
умов, окремих параметрів режиму роботи енергосистеми, дають змогу досягти межі
області статичної стійкості
3.16 фотоелектрична сонячна електроустановка
Електроустановка, що перетворює енергію електромагнітного випромінювання сонця на електричну енергію шляхом використання фотоелектричних
перетворювачів (модулів).
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4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
У цих Методичних рекомендаціях застосовано такі познаки та скорочення:
АЗПС
ВЕС
ВЕТ
ВЕУ
ВПС
ЗШ
КЗ
ОЕС
ПА
ПЗ
ПЛ
ПС
СЕС
ТП
УР
ЦПС

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

автоматичне запобігання порушенню стійкості;
вітрова електрична станція;
вітрова енергетична турбіна;
вітрова енергетична установка;
вставка постійного струму;
збірні шини;
коротке замикання;
об’єднана енергетична система;
протиаварійна автоматика;
програмне забезпечення;
повітряна лінія електропередавання;
підстанція (електрична);
сонячна електрична станція;
точка приєднання ВЕС/СЕС;
усталений режим;
центральна підстанція ВЕС або СЕС (електрична).

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
В залежності від сумарної потужності та розміщення ВЕС і СЕС в енергосистемі, вони спроможні впливати та статичну аперіодичну стійкість, стійкість
за напругою, динамічну стійкість, коливальну стійкість та стійкість за частотою,
внаслідок чого зростають вимоги щодо їх участі в аварійних режимах для
підтримання частоти та напруги енергосистеми.
Методичні рекомендації щодо визначення необхідних умов і алгоритмів
врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні АЗПС у перетинах ОЕС України, на режим
роботи яких вони мають вплив, встановлюють вимоги щодо:
– моделювання ВЕС та СЕС при розрахунках статичної стійкості;
– можливості та алгоритму обваження режиму у небезпечних перетинах
з урахуванням діапазонів обмеження ВЕС та СЕС за активною та реактивною
потужністю;
– напрямку та обсягу дії пристроїв протиаварійної автоматики (обсяги
відключення навантаження, можливість використання резервів потужності на ВЕС
тощо);
– визначення можливих обсягів відключення ВЕС та СЕС в надлишковій частині
ОЕС України для розвантаження перетинів;
– можливості адаптації АЗПС до змін режимів роботи ВЕС і СЕС та прилеглої до
них мережі.
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6 КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕС І СЕС ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕЖИМИ РОБОТИ
І СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМИ
Типова схема електростанції ВЕС/СЕС (рис. 6.1), складається з кількох елементів:
1. Точка приєднання (ТП) станції – зазвичай шини підстанції, до якої
підключається ВЕС/СЕС.
2. Мережа видачі потужності станції – шина та лінія (лінії), за допомогою яких
видається потужність до точки приєднання.
3. Шини збору потужності – шини ЦПС ВЕС/СЕС.
4. Мережа збору потужності – кабельні лінії, за допомогою яких потужність
передається на шини збору потужності.
5. Шини, до яких приєднуються:
– на ВЕС – окремі вітрові енергетичні установки (ВЕУ) (напряму або через
подвійний перетворювач);
– на СЕС – через перетворювач окремі панелі фотоелектричних модулів.

Рисунок 6.1– Типова схема приєднання ВЕС/СЕС
Конструктивною особливістю СЕС та сучасних потужних ВЕС, що існують та
плануються до будівництва в Україні (рис. 6.2), є те, що за рахунок використання
інверторів (для СЕС) та подвійного перетворення електроенергії (вставок постійного
струму (ВПС) для ВЕС) вони за частотою відділені від енергосистеми та практично не
впливають на її аперіодичну стійкість.
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Рисунок 6.2 – Загальна структурна схема СЕС/ВЕС
6.1 Основні види впливу СЕС та ВЕС на режими енергосистем
Основні можливі види впливу сучасних СЕС та ВЕС на режим роботи
енергосистеми, причини виникнення та необхідність у режимних і протиаварійних
заходах щодо послаблення їх негативного впливу наведені у таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 – Види впливу СЕС та ВЕС на режим роботи енергосистеми та заходи
щодо послаблення їх негативного впливу.
№
ч/ч
Проявлення
Причини виникнення
Заходи
1
1

2
Погіршення
динамічної стійкості
синхронної роботи
традиційних
електростанцій з
ростом сумарної
потужності на СЕС та
ВЕС

3
Зниження загальної
постійної інерції
енергосистеми з
причини «витіснення»
СЕС/ВЕС частини
традиційних
електростанцій з
балансу енергосистеми

2

Негативний вплив на
якість електроенергії,
що особливо
виявляється в
слабкій мережі
при електричному
віддаленні ТП СЕС
або ВЕС від генерації
традиційних
електростанцій

Інвертори СЕС/ВЕС є
джерелом гармонічних
спотворень форми
напруги у широкому
спектрі частот

4
1.Додаткова
перевірка динамічної
стійкості традиційних
електростанцій з метою
вдосконалення існуючих
пристроїв ПА.
2. Створення активноадаптованих мереж
з використанням
накопичувачів енергії
великої потужності
(штучної інерції)
Використання більш
досконалих інверторів і
додаткових фільтрів.
Посилення мережі в ТП
СЕС або ВЕС
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Кінець таблиці 6.1
1
3

2
Проблеми видачі
потужності СЕС
(відключення СЕС або
ВЕС) при зниженні
робочої напруги в
точці приєднання
СЕС більше ніж на
10% в аварійних
режимах

4

Можливість
виникнення
коливання
(флуктуації)
потужності в точці
приєднання СЕС/ВЕС

5

Нерівномірний
графік потужності

3
1. Надлишкова
чутливість інверторів
СЕС та ВЕС до рівня
напруги.
2. Низька чутливість
пристроїв релейного
захисту з причини
практичної відсутності
підживлення КЗ від СЕС
Ік.з ≈ Іроб.
1. Коливання
потужності, з причини:
для СЕС – інтенсивного
проходження хмар,
для ВЕС – нестабільної
швидкості вітру.
2. Властивість
нелінійних систем
(наявність в складі
інверторів управляючих
тиристорів)
1. Для СЕС:
- зміна сонячної радіації
(день-ніч, зміна кута
падіння сонячного
променю, хмарність,
екологічні зміни в
атмосфері);
- зміна температури
сонячних елементів
(при нагріві зниження,
а при охолодженні
підвищення
потужності).
2. Різка зміна швидкості
вітру для ВЕС

4
Підтримання рівня
напруги в точці
приєднання ≥ 0.9·Uроб.
Посилення мережі в ТП
СЕС/ВЕС.
Використання додаткових
джерел реактивної
потужності
Забезпечення достатнього
запасу стійкості у
перетинах.
Посилення мережі в ТП
СЕС/ВЕС

Підтримання, при
необхідності, додаткового
резерву потужності на
традиційних електростанціях

6.2 Особливості впливу ВЕС на енергосистему
Сучасні вітрові енергетичні турбіни (ВЕТ), на яких використовують силову
електроніку (подвійне перетворення) для приєднання до електричної мережі
спроможні надавати допоміжні послуги енергосистемі в частині регулювання
частоти, напруги та балансу потужності.
Необхідність аналізу режимів роботи енергосистем при наданні сучасними
ВЕС допоміжних послуг вимагає від проектних організацій та операторів магістральних і місцевих мереж адекватного моделювання ВЕТ в розрахунках електричних
режимів при визначенні рівня статичної стійкості енергосистем.
Стандартом МЕК 61400-27-1 для аналізу режимів роботи енергосистем
пропонуються чотири стандартні моделі ВЕТ, які є широко вживаними і незалежними
від будь-якого виробника їх обладнання:
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Тип 1 Вітряна турбіна з фіксованою частотою обертання й асинхронним
генератором, безпосередньо приєднаним до мережі – тобто без перетворювача
напруги (рис. 6.3).

Рисунок 6.3 – ВЕТ з фіксованою швидкістю обертання (Тип 1)
Вітряна турбіна Типу 1 поділяється на: Тип 1А – яка втрачає синхронізм і не
здатна працювати при КЗ або різких змінах швидкості вітру та Тип 1В – яка має
регулювання кута нахилу лопатей, що забезпечує можливість її короткочасної роботи
під час КЗ, або при різких змінах швидкості вітру.
Тип 2 Вітряна турбіна з частково змінною частотою обертання, що з’єднана
з асинхронним генератором з фазним ротором, має регулювання кута нахилу лопатей та змінний опір ротора (рис. 6.4).

Рисунок 6.4 – ВЕТ зі змінною швидкістю обертання
та змінним опором ротора (Тип 2)
Вітряні турбіни 2 типу мають систему динамічного контролю ковзання
частоти обертання ротора генератора, яка при різких змінах швидкості вітру, або
при КЗ, короткочасно, на час потрібний для розвороту лопатей турбіни, з метою
збільшення або зменшення підіймальної сили, змінює ковзання генератора за
рахунок підключення або відключення додаткових резисторів до обмотки ротора,
що підтримує його струм і відповідно потужність генерації в мережу близькими до
їх номінальних значень. Завдяки динамічному контролю ковзання, частота обертання асинхронного генератора 2 типу має можливість змінюватисяється у більш
широкому діапазоні, ніж у вітряної турбіни типу 1 В.
Через відносно високу надійність (простоту конструкції), низьку вартість та
простоту підключення до електричної мережі ВЕТ 1 і 2 типу широко застосовувалися
на ВЕС багатьох енергосистем світу, а також на перших ВЕС, побудованих на півдні
ОЕС України.
Істотними недоліками вітряних турбін 1 і 2 типу є:
– неможливість генерувати реактивну потужність;
– наявність складного фазного ротора (2 тип);
– обмежений робочий діапазон ковзання генератора (для 1 типу s = 0 – 0.08,
а для 2 типу, завдяки динамічному контролю, s = 0.02 – 0.2);
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– потреба в охолодженні додаткових резисторів (для 2 типу);
– значне споживання реактивної потужності;
– значні динамічні навантаження на обладнання ВЕТ і вірогідність виникнення
коливань напруги («флікера») при змінних поривах вітру у разі їх приєднання до
відносно слабкої мережі, що пов’язано з відсутністю у них достатнього буфера,
здатного компенсувати коливання вітрового потоку.
З вищезгаданих причин ВЕТ з асинхронними генераторами, що безпосередньо
з’єднанні з електричною мережею (1 і 2 типу) не в змозі ефективно брати участь в
протиаварійному регулюванні у енергосистемі.
Тип 3 Вітряна турбіна із змінною швидкістю обертання з асинхронним
генератором, у якому статор приєднується до мережі безпосередньо, а фазний
ротор через випрямний перетворювач потужності (рис. 6.5). Цей тип зазвичай
називають вітряною турбіною з асинхронним генератором подвійного живлення.

Рисунок 6.5 – ВЕТ зі змінною швидкістю обертання на базі
генератора з подвійним живленням (Тип 3)
Тип 4 Вітряна турбіна із змінною швидкістю обертання з синхронним або
асинхронним генератором, який підключено до мережі через повномасштабний
перетворювач потужності (рис. 6.6).

Рисунок 6.6 – ВЕТ з повним перетворювачем (Тип 4)
Основна відмінність ВЕТ 3 і 4 типу від ВЕТ 1 і 2 типу – це наявність у ВЕТ 3
і 4 типу частотно-регульованого перетворювача (інвертора), що стало можливим в
результаті досягнення сучасного розвитку силової електроніки.
Необхідність розробки ВЕТ 3 і 4 типу з частотою обертання ротора генератора,
відділеною від частоти мережі, була пов’язана з перспективою значного росту частки
сумарної потужності ВЕС та СЕС у балансах енергосистем та вимогами щодо їх участі
в регулюванні напруги та частоти в аварійних режимах енергосистем. На даний
час на більшості існуючих та на всіх ВЕС, що плануються до будівництва в Україні,
передбачено використання сучасних вітрових енергетичних турбін (4 і 3 типу),
частота обертання роторів генераторів яких не залежить від частоти електричного
струму загальної мережі.

Сторінок 53 Визначення необхідних умов і алгоритмів врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні
Сторінка 10 протиаварійних автоматичних пристроїв, призначених для запобігання порушенню
стійкості (АЗПС) у перетинах ОЕС України, на режим роботи яких вони мають вплив.
Методичні рекомендації
СОУ НЕК 20.571:2018

ДП «НЕК
«Укренерго»

Розробник – НПЦР ОЕС України

6.3 Вимоги до систем захисту ВЕС і СЕС
При приєднанні до електричної мережі потужних СЕС та ВЕС існує ряд вимог,
які регламентують рівні напруги на шинах станції і в ТП до мережі, та умови вибору
алгоритму і уставок спрацювання станційного та системного захисту обладнання,
таких як:
а) рівні напруги на шинах ЦПС ВЕС/СЕС повинні підтримуватися на рівні ±10%
Uном, в нормальній та ремонтних схемах зовнішньої мережі в ТП;
б) ВЕС/СЕС не повинна відключатися від мережі дією власних захистів у разі
відхилення напруги в ТП на ±10% Uном;
в) системи захисту і автоматики обладнання електричної мережі в ТП, а також
системи захисту обладнання ВЕС і СЕС, та вхідні данні для розрахунків, що визначають
алгоритми і умови роботи таких автоматичних систем, повинні відповідати вимогам:
1) чинних експлуатаційних норм і правил із захисту обладнання магістральних
та місцевих мереж;
2) інструкцій виробників обладнання електростанцій для станційного
обладнання ВЕС і СЕС;
3) взаємного узгодження обох систем захисту (системної і станційної), з метою
виключення ризику порушення надійної роботи магістральної або місцевої мережі
у разі виникнення аварійного режиму на ВЕС та/або СЕС (надійна робота магістральних і місцевих мереж має пріоритетний характер).
При відсутності даних від виробників обладнання на ВЕС і СЕС застосовуються
такі станційні системи захисту і автоматики (табл. 6.2 – 6.4):
Таблиця 6.2 – Уставки для систем захисту ВЕС і СЕС потужністю менше 25 МВт
Функція захисту
Символ
Уставка
Час спрацювання
Перенапруга (крок 2)

U>>>

1,20·Un

В

5…100

мс

Перенапруга (крок 1)
Зменшення напруги
(крок 1)
Підвищення частоти
(граничні значення)
Зменшення частоти

U>>

1,10·Un

В

200

мс

U<

0,90·Un

В

10…60

с

f>

50,2 ÷ 52

Гц

200

мс

f<

47

Гц

200

мс

Таблиця 6.3 – Уставки для систем захисту ВЕС і СЕС потужністю понад 25 МВт
Функція захисту
Символ
Уставка
Час спрацювання
Перенапруга (крок 3)
U>>>
1,20·Un
В
5…100
мс
Перенапруга (крок 2)
U>>
1,15·Un
В
200
мс
Перенапруга (крок 1)
U>
1,10·Un
В
60
с
Зменшення напруги
U<
0,90·Un
В
10…60
с
(крок 1)
Підвищення частоти
f>
50,2 ÷ 52
Гц
200
мс
(граничні значення)
Зменшення частоти
f<
47
Гц
200
мс
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Таблиця 6.4 – Номінальне, мінімальне і найбільше значення робочої напруги в точці
приєднання ВЕС і СЕС до мережі
Мінімальна робоча
Найбільша робоча
Класифікація Номінальна
напруга,
напруга,
напруга,
Un (кВ)
Umin (кВ)
Umax (кВ)
Не визначається,
330
363
однак для контрольних
точок ОЕС України може
бути обмежена статичною
220
252
Висока
стійкістю
напруга (ВН)
150
138,6
172
110
99
126
35
31,5
40,5
20
18
24
Середня
10
9
12
напруга (СН)
6
5,4
7,2
Низька
0,38
0,34
0,42
напруга (НН)
6.4 Вимоги до режимів роботи і участі ВЕС і СЕС у протиаварійному
управлінні з метою недопущення та ліквідації аварійних режимів
в енергосистемах
Визначення вимог до режимів роботи та участі ВЕС і СЕС у протиаварійному
управлінні, з метою недопущення та ліквідації аварій в енергосистемах, потрібно
виконувати на підставі аналізу існуючих і перспективних балансів потужності та
розрахунків усталених режимів і стійкості енергосистем, враховуючи наступне:
а) ВЕС і СЕС повинні долучатися до протиаварійного управління у разі повного
використання інших можливостей щодо забезпечення достатнього рівня надійності
роботи енергосистем, (наприклад: залучати ВЕС та СЕС до протиаварійного
розвантаження перетинів та/або окремих транзитних ВЛ, якими здійснюється
видача потужності з надлишкових за активною потужністю районів, можливо лише
після використання резервів на розвантаження традиційних електростанцій (без
відключення їх генеруючого обладнання));
б) на кожному етапі будівництва і експлуатації ВЕС і СЕС не повинні порушуватися критерії надійної роботи електричної мережі (N-1), до якої вони приєднуються незалежно від того, відповідають або не відповідають цьому критерію схеми
видачі потужності самих електростанцій до точки приєднання;
в) ВЕС, оснащені ВЕТ з асинхронними генераторами (1 і 2 типу), що безпосередньо з’єднанні з електричною мережею, повинні відключатися від електричної
мережі станційними пристроями захисту при зниженні напруги до рівня,
встановленого виробником устаткування ВЕТ, а у разі відсутності таких вимог – при
зниженні напруги в точці приєднання < 0.80·Uн ;
г) всі СЕС, а також ВЕС потужністю більше 2 МВт, з ВЕТ у яких частота обертання роторів генераторів, відокремлена інверторами від частоти мережі (3 та 4 тип),
та всі будь-які компенсуючі пристрої цих електростанцій, повинні:
1) залишатися підключеними до мережі загального призначення, витримуючи
падіння напруги в точці приєднання до рівня 20% Uн як мінімум протягом 0,5 с;
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2) мати на станційному рівні відповідну функцію управління генерацією
реактивної потужності, яка підтримує напругу в точці приєднання без зниження
рівня активної генерації у разі падіння напруги на 10% Uн, а при більш глибокому
зниженні напруги забезпечує її підтримку виконуєтьсяшляхом пріоритетної генерації
реактивної потужності за рахунок зниження активної (при цьому реактивна
потужність повинна знаходитися у діапазоні значень cos φ, передбаченому Кодексом
електричних мереж (у розробці) для ВЕС і СЕС різного рівня потужності);
3) у відповідності до з вимогами виробника обладнання автоматично
вимикатися станційними захистами при відхиленні напруги на шинах інверторів
ВЕУ чи СЕС із заданими уставками за напругою та витримкою часу. В таблиці 6.5,
як приклад, наведено умови відключення інверторів ВЕС та СЕС виробництва
Vestas та AEG*.
Таблиця 6.5
Налаштування
захистів
генератора
та інвертора
1

2

3
4

Напруга
більше
110% від
номінальної
Напруга
більше
121% від
номінальної
Напруга
нижче 90% від
номінальної
Напруга
нижче 80% від
номінальної

ВЕУ з інверторами
виробництваVestas*
(Uн = 0,65 кВ)
Напруга
Час
відключення, вимкнення,
кВ
сек

СЕС з інверторами
виробництва AEG*
((Uн = 0,345 кВ)
Напруга
Час
відключення, вимкнення,
кВ
сек

0,715

3600

0,379

0,787

2

–

0,587

60

0,310

0,2

0,520

10

–

–

* На сьогодні одним з найпоширеніших виробників ВЕУ в Україні є компанія Vestas,
а серед виробників інверторів СЕС – компанія AEG.
7 УРАХУВАННЯ ПОТУЖНИХ ВЕС ТА СЕС В РОЗРАХУНКАХ СТАТИЧНОЇ
СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМ
7.1 Вимоги до рівнів напруги в точці приєднання ВЕС та СЕС. Визначення
коефіцієнта запасу з статичної стійкості за напругою
Відповідно до нормативного документа «Стійкість енергосистем. Керівні
вказівки» граничні режими енергосистем за критерієм статичної аперіодичної
стійкості та стійкості за напругою визначаються шляхом моделювання серії
обтяжених усталених режимів. При цьому, межею статичної аперіодичної стійкості
прийнято вважати досягнення «не збіжності» ітераційного процесу на черговому
кроці обтяження режиму.
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При дослідженні стійкості «слабких перетинів», які зв’язують потужні
енергосистеми з достатніми резервами за реактивною потужністю, коли порушення
збіжності ітераційного процесу пов’язано із значним збільшенням відносних
кутів векторів напруги або векторів електрорушійної сили синхронних машин, що
розташовані по різні боки перерізу, маємо порушення аперіодичної стійкості,
на яку практично не впливають ВЕС і СЕС, враховуючи їх «інверторну технологію»
виробництва електроенергії.
Але якщо досліджується перетин, який зв’язує надлишкову та дефіцитну
енергосистеми з вкрай малими резервами за реактивною потужністю, то втрата
збіжності ітераційного процесу при обтяженні УР (в напрямку збільшення перетоку
в дефіцитну енергосистему) в більшості випадків пов’язана з виникненням небалансу
за реактивною потужністю (вичерпанням резервів за реактивною потужністю та
стрімким зростанням її втрат в лініях електропередавання) в дефіцитній енергосистемі,
що призводить до лавини напруги, яка залежить від величини дефіциту реактивної
потужності і може виникати при напрузі лише на 10 – 15% нижчій від номінальної.
В таких випадках має місце порушення стійкості за напругою.
Завдяки здатності ВЕС і СЕС (у діапазоні відхилення напруги на інверторних
шинах ±10% від номінальної,) регулювати напругу в мережі шляхом контрольованого
генерування або споживання реактивної потужності, вони позитивно впливають
на межу статичної стійкості за напругою. Водночас необхідно враховувати, що
якщо потужність ВЕС та СЕС становить вагомий відсоток у балансі досліджуваних
енергосистем (~10%), їх відключення від мережі автоматичними системами захисту
(табл. 6.5), при аварійному (Uав ≤ 0,90·Uном) зниженні напруги на інверторних
шинах електростанцій (позначення «5» рис. 6.1), у багатьох випадках буде призводити
до порушення стійкості у досліджуваних перетинах внаслідок лавиноподібного
зменшення напруги у вузлах мережі дефіцитного району, з причини зростання
перетоку потужності через перетин, викликаного вимкненням ВЕС/СЕС.
Виходячи з алгоритму спрацювання систем автоматичного захисту ВЕС/СЕС
(в розрахунках усталених режимів, на підставі яких налаштовуються протиаварійні
пристрої АЗПС), необхідно, з метою одержання більш надійних результатів, враховувати
модель електричної схеми ВЕС/СЕС для контролю напруги на шинах інверторів.
З метою візуального аналізу рівнів напруги в мережі ВЕС/СЕС при дослідженні
статичної стійкості доцільно застосовувати діаграми напруги, які автоматично
створюються за допомогою програмних засобів (наприклад: програмне забезпечення DIgSILENT PowerFaktory, яке використовують в ДП «НЕК «Укренерго»).
Завдяки діаграмам виконується візуальний аналіз рівнів напруги на інверторних
шинах всіх ВЕС і СЕС для всіх наявних рівнів напруги в місцевій мережі. Зазвичай по
осі X такої діаграми відкладають «сумарну відстань» вузла до точки приєднання, а по
осі Y – рівень напруги у відносних одиницях (в.о).
Приклад таких діаграм напруги на випадок генерації повної активної потужності
ВЕС без регулювання напруги ВЕУ за результатами розрахунків, що наведені в таблиці
7.1, представлено на рисунках 7.1 та 7.2.
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Таблиця 7.1 – Рівні напруги в мережі ВЕС без регулювання напруги ВЕУ для трьох
режимів роботи ВЕС (розрахункові)
Рівень напруги на шинах видачі потужності (позначення «2»
на рис. 6.1) // рівень напруги на інверторних шинах
Рівень генерації
(позначення «5» на рис. 6.1), в.о.
ВЕС
Рівень напруги в точці приєднання
0,90·Uном
1,00·Uном
1,10·Uном
Pmaх
0,90 // 0,91
1,00 // 1,01
1,10 // 1,11
0.2Pmax

0,90 // 0,90

1,00 // 1,00

1,10 // 1,10

P0

0,90 // 0,90

1,00 // 1,00

1,10 // 1,10

Рисунок 7.1– Діаграма напруги для типової ВЕС при напрузі в точці приєднання
0,90·Uном. Повна потужність генерації ВЕС. Без регулювання напруги ВЕУ
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Рисунок 7.2 – Діаграма напруги для типової ВЕС при напрузі в точці приєднання
1,10·Uном. Повна потужність генерації ВЕС. Без регулювання напруги ВЕУ
Як видно з таблиці 7.1 та діаграм (рис. 7.1 та 7.2) при відсутності регулювання
напруги ВЕУ, напруга (в.о.) на шинах інверторів ВЕС для даної схеми видачі
потужності дорівнює або близька до напруги (в.о.) в точці приєднання. Таким
чином, при відхиленні напруги в точці приєднання до рівня 0,90·Uном, ВЕС/СЕС
без автоматичного регулювання напруги на інверторних шинах буде вимкнута
вимкнуться піддією власної автоматики інверторів, тому що напруга на інверторних
шинах також зменшиться до 0,90·Uном.
Для порівняння приклад подібних діаграм для аналізу напруги з регулюванням
напруги ВЕУ для трьох режимів роботи ВЕС за результатами розрахунків, що наведені
в табл. 7.2, наведено на рис. 7.3 та 7.4.
Таблиця 7.2 – Рівні напруги в мережі ВЕС з регулюванням напруги ВЕУ для трьох
режимів роботи ВЕС (розрахункові)
Рівень генерації
ВЕС

Рівень напруги на шинах видачі потужності
(позначення «2» на рис. 6.1) // рівень напруги на інверторних
шинах (позначення «5» на рис. 6.1)
Рівень напруги в точці приєднання
0,90·Uном

1,00·Uном

1,10·Uном

Pmax

0,90 // 0,97

1,00 // 1,01

1,10 // 1,07

0,2Pmax

0,90 // 0,98

1,00 // 1,00

1,10 // 1,03

P0

0,90 // 0,98

1,00 // 1,00

1,10 // 1,03
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Рисунок 7.3 – Діаграма напруги для типової ВЕС при напрузі в точці приєднання
0,90·Uном. Повна потужність генерації ВЕС. З регулюванням напруги ВЕУ

Рисунок 7.4 – Діаграма напруги для типової ВЕС при напрузі в точці приєднання
1.10·Uном. Повна потужність генерації ВЕС. З регулюванням напруги ВЕУ
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Як видно з таблиці 7.2 та діаграм рис. 7.3 та рис. 7.4 при відхиленні напруги
в точці приєднання до рівня 0,90/1,10·Uном, напруги на шинах інвертора ВЕУ
наближаються до встановленої уставки за напругою (1,00·Uном) внаслідок дії
регулятора напруги ВЕУ.
Таким чином, при виборі налаштувань АЗПС перетинів та при обважненні
режимів слід враховувати, що якщо напруга в точці приєднання ВЕС/СЕС (наприклад,
на збірних шинах (ЗШ) 110 кВ або 150 кВ) зменшиться до 0,90·Uном, то напруга
на інверторі, завдяки регулюванню, зменшиться лише на 2–3%, та ВЕС/СЕС буде
продовжувати генерування. Тому важливо при моделюванні обважнених режимів
адекватно враховувати властивості ВЕС/СЕС щодо регулювання напруги. Це можливо
зробити або шляхом включення моделі електричної схеми ВЕС/СЕС до моделі
електричних мереж енергорайону, або шляхом визначення залежності напруги на
шинах інвертора ВЕС/СЕС від напруги мережі в точці приєднання ВЕС/СЕС.
7.2 Врахування режимів роботи ВЕС та СЕС в розрахунках стійкості
Виходячи з стохастичної природи генерації ВЕС та СЕС, з метою отримання
надійних результатів при обваженні режимів, потужні ВЕС і СЕС недоцільно
використовувати для обваження режимів в розрахунках стійкості, проте ВЕС та
СЕС рекомендується враховувати незмінною потужністю для отримання найбільш
«важкого» режиму обваження, за наступним алгоритмом:
– у надлишковій частині енергосистеми – враховувати повну номінальну
потужність ВЕС та СЕС (за виключенням режимів для нічного часу доби, коли інвертори
СЕС вимкнені від мережі);
– у дефіцитній частині енергосистеми – враховувати нульову потужність
ВЕС та СЕС.
7.3 Врахування характеристик ВЕС та СЕС для регулювання напруги та
компенсації реактивної потужності
Кожна ВЕС та СЕС потужністю більше ніж 150 кВт має технічні можливості
до регулювання напруги шляхом генерування і споживання реактивної потужності
в межах визначеної робочої області. Приклад такої робочої області для електростанцій потужністю більше ніж 25 МВт наведено на рисунку 7.5.

Рисунок 7.5 – Вимоги щодо регулювання реактивної потужності
електростанцій потужністю більше 25 МВт
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Межі, в яких електростанція здатна регулювати реактивну потужність,
визначається багатьма факторами, зокрема налаштуваннями ВЕУ (інвертора),
режимом роботи станційних регуляторів, роботою інших додаткових засобів
компенсації реактивної потужності, режимом роботи прилеглої мережі тощо.
Режим генерації та споживання реактивної потужності реалізується за допомогою оперативних налаштувань ВЕУ чи перетворювача потужності – інвертора.
Для прикладу, на рисунку 7.6 наведена характеристика (здатність) до генерування/споживання реактивної потужності ВЕУ Vestas з повним перетворювачем.

Рисунок 7.6 – Здатність турбін Vestas Mk.2 з перетворювачем на повну
потужність до генерування/споживання реактивної потужності
Інвертор СЕС компанії AEG (Protect PV) дозволяє працювати з регульованим
коефіцієнтом cos φ в діапазоні ±0,9 незалежно від рівня генерації активної потужності.
Управління регулюванням даного коефіцієнта одночасно на всіх інверторах
здійснюється за допомогою станційного регулятора, який встановлено на СЕС.
Інвертори ВЕУ 4-го покоління здатні до регулювання реактивної потужності
навіть за умов нульової генерації активної потужності (мала швидкість вітру).
Дана властивість робить ВЕУ з повним перетворювачем більш привабливими до
застосування у порівнянні, наприклад, з ВЕУ подвійного живлення (рис. 7.7).

Рисунок 7.7 – Здатність вітряних турбін подвійного живлення до генерування/
споживання реактивної потужності
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Вітрогенератори та інвертори СЕС постійно оновлюються, а їх робочі
характеристики з кожним роком покращуються. Зокрема, за останні роки до
характеристики з реактивної потужності додали залежність граничних значень
генерування/споживання реактивної потужності від напруги на шинах генератора
(рис. 7.8). Це дозволяє в режимах низької напруги (коли саме потрібна максимальна
реактивна потужність для підтримки напруги) збільшити граничну величину
генерування реактивної потужності ВЕУ, що досягається за рахунок зменшення
граничної величини споживання активної потужності ВЕУ.

Рисунок 7.8 – Здатність турбін Vestas Mk.3 до генерування/споживання
реактивної потужності
Таке адаптивне керування діапазоном реактивної потужності ВЕУ підвищує
регулюючу здатність ВЕС щодо регулювання напруги, але значно ускладнює
комп’ютерне моделювання електричних режимів. На рисунку 7.9 відображено
діалогове вікно налаштувань характеристики до генерування/споживання реактивної
потужності ПЗ PowerFactory для одного з вітрогенераторів ВЕС.

Рисунок 7.9 – Налаштування здатності генерування/споживання
реактивної потужності турбін Vestas в ПЗ PowerFactory без (а)
та з урахуванням залежності від напруги (б)
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Сучасні ВЕС оснащуються системами «станційний регулятор». Основною
метою роботи станційного регулятора є підтримання заданих рівнів напруги
на контрольованих шинах в діапазоні заданих значень. Це досягається шляхом
відправки команди при досягненні уставки за напругою на вітрогенератори, та, за
наявності, на інші пристрої компенсації реактивної потужності, які беруть участь у
виконанні заданих налаштувань. Ці регулятори здатні інтегрувати в єдину систему
та управляти не тільки вітряними турбінами, а й додатковими засобами компенсації
реактивної потужності, такими як СТАТКОМ та ін. Крім того, станційний контролер
здатен забезпечити регулювання в точці приєднання ВЕС до електричної мережі.
На рисунку 7.10 представлено фрагмент діалогового вікна налаштування елементу
«Station control» в ПЗ PowerFactory.

Рисунок 7.10 – Фрагмент діалогового вікна налаштування елементу «Station
control»
Регулювання напруги контролером здійснюється через регулювання
реактивної потужності від вітрогенераторів і додаткового обладнання компенсації
реактивної потужності, розташованого на підстанції. Керування напругою може
виконуватися: виконується
– без регулювання – кожний вітрогенератор працює з cos φ = 1;
– регулювання напруги без врахування «статизму» – астатичне регулювання;
– регулювання напруги з врахуванням «статизму»;
– регулювання напруги з врахуванням «статизму» та «зоною нечутливості».
У разі відсутності регулювання кожний вітрогенератор ВЕС генерує тільки
активну потужність незалежно від напруги в точці приєднання та режиму роботи ВЕС.
При астатичному регулюванні напруги – без врахування «статизму», кожен
вітрогенератор регулює напругу точно до заданої уставки в станційному регуляторі
відповідно до характеристики генерації/споживання реактивної потужності вітрогенераторів. Слід зазначити, що астатичне регулювання дозволяє забезпечити
максимальну точність у досягненні заданої уставки за напругою. Проте це призводить
до максимального використання всіх резервів за реактивною потужністю ВЕУ, що в
свою чергу збільшує втрати електроенергії в схемі ВЕС/СЕС через перетікання значних
реактивних струмів. Тому застосовують більш складні способи централізованого
регулювання напруги, а саме регулювання з «статизмом» та регулювання напруги
з врахуванням «статизму» та «зоною нечутливості». Це дещо зменшує якість
регулювання напруги, але веде до значної економії на втратах електроенергії. При
такому способі регулювання резерви реактивної потужності ВЕУ використовується
досить заощадливо, що не викликає перетікань реактивної потужності при незначних
відхиленнях напруги від заданої.
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У разі регулювання напруги з «статизмом», вітрогенератори регулюють напругу
відповідно до заданої уставки в станційному регуляторі з врахуванням «статизму»
– уставка за напругою в станційному регуляторі змінюється залежно від зміни
реактивної потужності наступним чином:
(7.1)
де U*set – коригована уставка за напругою з урахуванням «статизму», в.о.;
Uset – початкова уставка за напругою, в.о.;
Qmeas – виміряне значення реактивної потужності, Мвар;
Qdroop – значення «статизму» в Мвар/в.о.
Значення «статизму» Qdroop визначається за наступною формулою:
(7.2)
де

αeq – коефіцієнт посилення, який згідно з сучасною європейською практикою
лежить в діапазоні 18…25;

Pnom – аксимальне значення активної потужності, яка генерується ВЕС в точці

приєднання, МВт;
Unorm.exp – нормальне очікуване значення напруги в точці приєднання, в.о.
Наприклад, для ВЕС потужністю 70 МВт значення «статизму» буде:

(7.3)
Відповідно для ВЕС потужністю 70 МВт «статизм» приймається в діапазоні
від «-567» Мвар/в.о до «-787» Мвар/в.о. На рисунку 7.11 представлено задання
значення «статизму» в налаштуваннях станційного регулятора ВЕС.

Рисунок 7.11– Налаштування «статизму» в ПЗ PowerFactory
При регулюванні напруги з врахуванням «статизму» та «зони нечутливості»
станційний регулятор у межах «зони нечутливості» діє як регулятор реактивної
потужності з уставкою за реактивною потужністю. Якщо напруга на контрольованих
шинах залишає «зону нечутливості», станційний регулятор регулює напругу
відповідно до заданого «статизму» (рис. 7.12).
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Рисунок 7.12 – Q(U) характеристика роботи станційного регулятора при
регулюванні напруги з врахуванням «статизму» та «зони нечутливості»
7.4 Вимоги до моделювання ВЕС та СЕС в розрахунках електричних режимів
та стійкості енергосистем
У даний час існують різні моделі представлення ВЕС та СЕС в розрахунках
електричних режимів, які, залежно від мети досліджень, дозволяють адекватно
відображати роботу станцій в розрахунках статичної стійкості, струмів короткого
замикання або перехідних процесів.
У загальному випадку модель ВЕС/СЕС (рис. 7.13) складається з відповідних
рівнів деталізації:
1. Рівень представлення одним вузлом в ЕС – коли СЕС чи ВЕС представлені
одним джерелом змінної потужності на високій напрузі 110÷330 кВ в енергосистемі.
2. Рівень шин видачі потужності – коли представлення СЕС чи ВЕС виконується
узагальнено, джерелами змінного струму на шинах напругою, як правило, 10÷35 кВ,
без врахування схеми збору потужності.
3. Рівень схеми збору потужності – коли інвертори разом зі своїми
підвищувальними трансформаторами представляються джерелом змінного струму
на шинах вищої напруги трансформатора.
4. Рівень інверторних станцій ВЕС/СЕС – коли розгортання моделі ВЕС/СЕС
виконується до рівня шин змінного струму інверторів електростанцій, інвертор
представляється джерелом змінного струму – повне представлення схеми збору та
видачі потужності ВЕС/СЕС).
5. Рівень інверторів ВЕС/СЕС – коли розгортання моделі виконується до рівня
шин постійного струму інверторів з повним представленням схеми збору та видачі
потужності ВЕС/СЕС.
6. Для СЕС – рівень панелей, для ВЕС – рівень генератора ВЕУ (в розрахунках
електричних режимів не використовується).

Рисунок 7.13 – Основні рівні деталізації моделей СЕС та ВЕС
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Персоналу магістральних та місцевих електромереж в більшості випадків
достатньо спрощеної, еквівалентної моделі, що відповідає рівню деталізації
«1» згідно з рис. 7.13, яка досить точно відображає вплив СЕС чи ВЕС на вказані
електричні мережі.
В розрахунках електричних режимів можливе використання еквівалентної
моделі ВЕС/СЕС, яка представлена одним вузлом з налагоджуваннями, що
визначаються режимом роботи системи управління її інверторів, що відповідає
першому рівню деталізації. Залежно від режиму роботи інверторів та системи
їх управління рекомендується використовувати три варіанти налагодження
еквівалентної моделі ВЕС/СЕС:
– «PQ» вузол – коли задані величини генерації активної потужності та
коефіцієнта потужності (cos φ) ВЕС/СЕС;
– «PV» вузол – коли задана величина генерації активної потужності ВЕС/СЕС
та уставка за напругою;
– «DV» вузол – задані уставка за напругою та cos φ з використанням вагового
коефіцієнта «статизму».
У випадку, коли регулювання напруги ВЕС/СЕС за будь - яких причин не
виконується, рекомендується використовувати еквівалентну модель ВЕС/СЕС –
з налагодженням «PQ» вузол (рис. 7.14).

Рисунок 7.14 – Приклад задання «PQ» вузла в ПЗ PowerFactory
Передбачається, що в цьому режимі, для певного (наприклад «Характерного»)
моменту часу задані постійні величина генерації активної потужності та cos φ
ВЕС/СЕС. Хоча в дійсності для СЕС/ВЕС генерація активної потужності залежить
відповідно від величини сонячного випромінювання або швидкості вітру.
У випадку завдання еквівалентної моделі ВЕС/СЕС з налагодженням як «PQ»
вузол передбачається, що система управління інверторів налагоджена таким чином,
щоб забезпечити постійне значення cos φ. Як правило, сучасні системи управління
інверторів вільно працюють з діапазоном cos φ (±0,9).
Велика кількість сучасних ВЕС/СЕС працює саме в режимі з постійним
значенням cos φ, коли зі зміною генерації активної потужності змінюється і величина
видачі реактивної потужності. В такому режимі кожен інвертор контролює значення
cos φ на власній шині змінного струму, проте в точці видачі потужності всієї станції
значення cos φ буде відрізнятися від заданого на шинах інверторів внаслідок втрат
у трансформаторах та в системі «збору потужності ВЕС/СЕС».
Демонстрація вказаного ефекту зниження cos φ для двох СЕС (15 та 100 МВт)
з рівнем деталізації до інверторів СЕС (позначення «5» рис. 6.1) представлена на
рисунку 7.15.
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Рисунок 7.15 – Зміна коефіцієнта потужності СЕС залежно від завантаження станції
З рисунку 7.15 видно, що у випадку моделювання СЕС, для якої значення
cos φ контролюється інверторами на власних шинах, значення уставки cos φ для
еквівалентної моделі має бути скориговане. Наприклад, при заданому значенні
уставки cos φ = 0,95 на власних шинах інверторів значення уставки еквівалентної
моделі повинно бути cos φ = 0,96 ÷ 0,97 залежно від потужності інверторів.
Завдяки своїй здатності регулювати реактивну потужність у заданому
діапазоні, СЕС/ВЕС, у разі встановлення центрального станційного регулятора,
використовуються для регулювання напруги. У випадку використання цієї функції
при розрахунку усталеного режиму рекомендується використовувати еквіваленту
модель ВЕС/СЕС з налагодженням як «PV» вузол (рис. 7.16).

Рисунок 7.16 – Приклад завдання «PV» вузла в ПЗ PowerFactory
У варіанті «PV» вузла задаються величина генерації активної потужності та
уставка напруги. Реактивна потужність у цьому випадку визначається в результаті
розрахунку усталеного режиму. Водночас, як і для всіх генеруючих елементів, у
варіанті «PV» вузла необхідно враховувати межі регулювання генерації реактивної
потужності всієї СЕС/ВЕС. Такі межі необхідно визначати, наприклад, шляхом
моделювання режимів з використанням моделі, яка враховує параметри всіх
інверторів, кабелів та трансформаторів.
Третім варіантом налагодження еквівалентної моделі СЕС/ВЕС є використання
«DV» вузла, коли виконується завдання уставок напруги та коефіцієнта потужності при
одному й тому ж значенні генерації активної потужності. Оскільки неможливо виконати
одночасне регулювання напруги та cos φ, відхилення обох уставок зважуються один
з одним, використовуючи коефіцієнт, який називається «коефіцієнтом статизму»,
або просто «статизм» (рис. 7.17). Приклад завдання «DV» вузла в ПЗ PowerFactory
наведено на рис. 7.18.
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Рисунок 7.17 – Регулювання напруги та реактивної потужності за допомогою
коефіцієнта «статизму»

Рисунок 7.18 – Приклад завдання «DV» вузла в ПЗ PowerFactory
Оскільки при завданні «DV» вузла остаточні значення ані напруги, ані
реактивної потужності з самого початку розрахунків невідомі, алгоритм розрахунку
усталеного режиму зазвичай починається з припущення, що відхилення уставки
напруги дорівнює нулю, а потім регулюється напруга і значення cos φ на кожній
ітерації.
Треба зазначити, що як і у випадку використання «PV» вузла, при завданні
«DV» вузла необхідно враховувати межі регулювання реактивної потужності
ВЕС/СЕС.
Основною перевагою використання «DV» вузла є те, що одразу декілька
ВЕС/СЕС здатні регулювати напругу на одній шині без застосування додаткових
регуляторів, що неможливо у разі використання моделі ВЕС/СЕС, заданої як варіант
«PV» вузла. Це використовується у ситуації коли декілька ВЕС/СЕС різних власників
регулюють напругу на одній і тій самій шині. Водночас недоліком цього підходу є те,
що задані уставки за напругою та реактивною потужністю ніколи не будуть досягнуті.
Для аналізу впливу режимів роботи СЕС/ВЕС на статичну стійкість перетинів
доцільно використовувати еквівалентні моделі «PQ» або «PV», залежно від
режиму роботи інверторів СЕС/ВЕС, які реалізовані в більшості програмних засобів
моделювання режимів роботи енергосистем.
Розглянуті вище підходи використання еквівалентних моделей коректні лише
у тому разі, якщо можна нехтувати врахуванням режимів роботи окремих комірок та
схеми збору потужності ВЕС/СЕС. У випадку, коли необхідно провести дослідження
режимів роботи внутрішньої мережі ВЕС/СЕС та її окремих комірок, рекомендується
використовувати більш деталізовані моделі.

Сторінок 53 Визначення необхідних умов і алгоритмів врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні
Сторінка 26 протиаварійних автоматичних пристроїв, призначених для запобігання порушенню
стійкості (АЗПС) у перетинах ОЕС України, на режим роботи яких вони мають вплив.
Методичні рекомендації
СОУ НЕК 20.571:2018

ДП «НЕК
«Укренерго»

Розробник – НПЦР ОЕС України

Наприклад: Детальна модель СЕС повинна включатиє еквівалентні моделі
інверторних станцій, подібних до еквівалентних моделей, таких як «PQ», «PV» або
«DV» вузол. У випадку, коли регулювання напруги СЕС відсутнє або не враховується,
кожна інверторна станція СЕС працює як окремий «PQ» вузол із заданими
величинами генерації активної потужності та cos φ. Величина генерації активної
та реактивної потужностей всієї СЕС буде визначатися заданими значеннями
генерації окремих комірок СЕС та втратами в мережі схеми збору потужності
станції. Для реалізації можливості регулювання генерації реактивної потужності
СЕС у заданому діапазоні необхідне відповідне налагодження моделей інверторних
станцій. У такому режимі кожна інверторна станція СЕС буде працювати як
окремий «PV» вузол, регулюючи напругу тільки на власних шинах змінного струму.
Для регулювання напруги в точці приєднання СЕС до мережі енергетичної системи
та ефективного використання інверторів виникає необхідність використання
систем централізованого управління інверторами. Для моделювання таких
систем управління рекомендується в ПЗ використовувати моделі «станційних
регуляторів».
Приклад розрахунку електричних режимів та статичної стійкості енергосистеми
з використанням програмного забезпечення DIgSILENT PowerFactory та тестової
моделі електричної мережі і електричних схем ВЕС та СЕС, розроблених спеціалістами
ТОВ «ДМСС-Інжинірінг», наведено у Додатку А.
8 РЕКОМЕНДАЦІЇ
Вплив ВЕС та СЕС на режими роботи енергосистем має свої особливості, які
повинні враховуватися у розрахунках електричних режимів і алгоритмах роботи
протиаварійної автоматики, а саме:
1. ВЕС 3 і 4 типу, а також СЕС завдяки своїй здатності, шляхом контрольованого
генерування або споживання реактивної потужності, регулювати напругу на
інверторних шинах електростанцій в межах ±10% Uном, позитивно впливають на
межу статичної стійкості енергосистем за напругою.
2. У випадках, коли сумарна потужність ВЕС та СЕС складає вагомий відсоток у
балансі досліджуваних енергосистем (~ 10%), їх відключення від мережі системами
захисту при аварійному зниженні напруги на інверторних шинах електростанцій
(Uав ≤ 0,90·Uном) може призводити до порушення стійкості у досліджуваних
контрольованих перетинах внаслідок лавиноподібного зменшення напруги у вузлах
мережі дефіцитного району через зростання перетоку потужності через перетин.
3. З метою отримання надійних результатів розрахунків стійкості потужні ВЕС
і СЕС недоцільно використовувати для обваження режимів (виходячи зі стохастичної
природи їх генерації).
4. ВЕС та СЕС слід враховувати незмінною потужністю для отримання найбільш
«важкого» режиму обваження за наступним алгоритмом:
– у надлишковій частині енергосистеми – враховувати повну номінальну
потужність ВЕС та СЕС (за винятком режимів нічного часу доби для СЕС коли їх
інвертори вимкнені від мережі);
– у дефіцитній частині енергосистеми – враховувати нульову потужність ВЕС
та СЕС.
5. Виходячи з алгоритму спрацювання систем автоматичного захисту ВЕС
і СЕС в розрахунках усталених режимів, на підставі яких налаштовуються протиаварійні пристрої АЗПС, з метою одержання більш надійних результатів необхідно
враховувати модель електричної схеми ВЕС/СЕС для контролю напруги на шинах
інверторів.
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6. В розрахунках електричних режимів можливе використання еквівалентної
моделі ВЕС/СЕС, яка представляється одним вузлом з налагоджуваннями, що
визначаються режимом роботи системи управління її інверторів. Залежно від режиму
роботи інверторів та системи їх управління рекомендується використовувати три
варіанти налагодження еквівалентної моделі ВЕС/СЕС:
– «PQ» вузол – коли задані величини генерації активної потужності та
коефіцієнта потужності (cos φ) ВЕС/СЕС;
– «PV» вузол – коли задана величина генерації активної потужності ВЕС/СЕС
та уставка за напругою;
– «DV» вузол – коли задані уставка за напругою та cos φ з використанням
вагового коефіцієнта «статизму».
7. Для аналізу впливу режимів роботи СЕС і ВЕС на статичну стійкість перетинів
доцільно використовувати еквівалентні моделі «PQ» або «PV» (залежно від режиму
роботи інверторів СЕС/ВЕС, які реалізовані в програмних засобах моделювання
режимів роботи енергосистем).
8. Застосування програмного забезпечення DIgSILENT PowerFactory дозволяє
вирішувати завдання врахування потужних ВЕС та СЕС при налаштуванні протиаварійних автоматичних пристроїв, призначених для запобігання порушенню стійкості
(АЗПС) у небезпечних перетинах ОЕС України.
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Додаток А
(довідковий)
ТЕСТОВА МОДЕЛЬ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ СЕС ТА ВЕС ДЛЯ
РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЖИМІВ ТА СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМ
А.1 ТЕСТОВА МОДЕЛЬ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З ВЕС ТА СЕС
Для проведення розрахункових досліджень умов і алгоритмів врахування
потужних ВЕС та СЕС при налаштуванні протиаварійних автоматичних пристроїв,
призначених для запобігання порушенню стійкості у небезпечних перетинах,
використовуючи схему електричних мереж південної частини ОЕС України розроблена розрахункова тестова модель електричних мереж 330/110/35/10(6) кВ.
Комплексна модель реалізована в програмному забезпеченні DIgSILENTPower
Factory, оглядова діаграма якої представлена на рисунку А.1.

Рисунок А.1 – Тестова модель енергосистеми з ВЕС та СЕС
Тестова модель включає 49 трансформаторів 110/35/10(6), 55 ЛЕП, 87 елементів навантаження, моделювання яких виконувалось на ЗШ 35/10(6) кВ. Крім того,
в модель мережі додано моделі п’яти СЕС загальною потужністю 185 МВт та однієї
ВЕС потужністю 70 МВт (рис. А.2).
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Рисунок А.2 – Однолінійна схема тестової моделі енергосистеми з ВЕС та СЕС
В моделі враховано п’ять СЕС: «СЕС-1», «СЕС-2», «СЕС-3», «СЕС-4» та «СЕС5» загальною потужністю 185 МВт. СЕС №1 представлена детальною моделлю
та описана в п. А.1.2. Чотири СЕС (№ 2, 3, 4 та 5) представлені еквівалентними
генераторами:
– СЕС № 2 має встановлену потужність 40 МВт з точкою приєднання –
ПС 110 кВ «Арциз» (Арциз);
– СЕС № 3 має встановлену потужність 50 МВт з точкою приєднання –
ПС 110 кВ «Килия» (Кілія);
– СЕС № 4 має встановлену потужність 40 МВт з точкою приєднання –
ПС 110 кВ «Рени» (Рені);
– СЕС № 5 має встановлену потужність 40 МВт з точкою приєднання –
ПС 110 кВ «Староказачье» (Старокозаче).
Тестова модель електричної мережі та моделі електричних схем ВЕС та
СЕС розроблені на підставі прототипів в програмному забезпеченні DIgSILENT
PowerFactory.
А.1.1 Опис детальної моделі ВЕС в тестовій моделі енергосистеми
Для виконання моделювання роботи ВЕС була розроблена цифрова модель
ВЕС на підставі проектів електричних частин ВЕС та з врахуванням рекомендацій
компаній DIgSILENT GmbH та Vestas. Модель ВЕУ потужністю 3,45 МВт складається
з моделі трансформатора 4 МВт, шин низької напруги 0,65 кВ та генератора
(представлення вітрогенератора та інвертора ВЕУ). Загальна потужність ВЕС складає
131 МВт. Модель ВЕС представлено на рисунку А.3.
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Рисунок А.3 – Модель електричної схеми ВЕС
Всього в моделі ВЕС налічується 38 ВЕУ потужністю 3,45 МВт, 43 кабельних
ліній 35 кВ мережі збору потужності ВЕС, 2 підвищуючих трансформатори 110/35 кВ
видачі потужності. За допомогою двох ПЛ 110 кВ, ВЕС видає свою потужність до ПС
110 кВ «Бородино» (Бородіно) та ПС 110 кВ «Белолесье» (Білолісся).
А.1.2 Опис детальної моделі СЕС в тестовій моделі енергосистеми
В моделі враховано п’ять СЕС: «СЕС-1», «СЕС-2», «СЕС-3», «СЕС-4» та СЕС-5»
загальною потужністю 185 МВт.
Для виконання моделювання роботи детальної моделі СЕС (СЕС-1) була
розроблена цифрова модель СЕС на підставі проектів електричних частин СЕС та
з урахуванням рекомендацій компаній DIgSILENT GmbH та SMA GmbH. Модель
однієї комірки СЕС потужністю 0,5 МВт складається з моделі трансформатора 630
кВА з розщепленою обмоткою 10/0,345/0,345 кВ, інверторів типу PV Protect 500
кВА, шин постійної напруги 1000 В та джерел струму (представлення збірки PV
панелей). Приклад фрагмента моделі сонячної електростанції та комірки СЕС 0,5 МВт
представлено на рисунку А.4.
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Рисунок А.4 – Фрагмент моделі електричної схеми CЕС
Всього модель СЕС-1 складається з 30 комірок та інверторів СЕС, 15
трансформаторів та 19 кабельних ліній збору потужності типу N2XS(F)2Y (рис. А.5).
Дані кабельні лінії приєднуються до чотирьох шин 10 кВ збору потужності. За
допомогою чотирьох кабельних ліній типу A2XS(FL)2Y з шин збору потужності,
потужність СЕС передається до розподільної установки 10 кВ. Точкою приєднання
СЕС-1 є ПС 110 кВ «Железнодорожная» (Залізнична).

Рисунок А.5 – Детальна модель СЕС
А.2 ПОБУДОВА ДІАГРАМ НАПРУГИ
На сьогодні при приєднанні потужних сонячних (СЕС) та вітроелектростанцій
(ВЕС) висуваються ряд вимог, які регламентують рівні напруги як на шинах збору
потужності станції, так і на шинах інвертора (генератора). Як в Україні, так і за
кордоном, для візуального аналізу рівнів напруги в мережі ВЕС та СЕС дуже широко
поширене застосування діаграм напруги (або профілів напруги), які автоматично
створюються за допомогою програмних засобів. Завдяки даній діаграмі можливо
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проаналізувати рівні напруги на всіх ВЕУ мережі для всіх наявних рівнів напруги.
Зазвичай на осі X такої діаграми відображено сумарну електричну «відстань»
(«довжину») від вузла електростанції до точки її приєднання, а по осі Y рівень
напруги у в.о. За допомогою тестової моделі пояснено, як будувати такі діаграми
в ПЗ PowerFactory.
А.2.1 Налаштування тестової моделі для побудови діаграм напруги
Для побудови діаграми напруги на тестовій моделі, в ПЗ PowerFactory
необхідно запустити оперативний сценарій «ВЕС + СЕС_100%» та відкрити закладку
«ВЕС Детальная модель» (ВЕС Детальна модель) – рис. А.6.

Рисунок А.6 – Фрагмент однолінійної схеми детальної моделі ВЕС
Відповідно до рисунку вище розглянемо структуру ВЕС на прикладі тестової
моделі:
1. Точка приєднання станції (PCC – point of common coupling) – в тестовій моделі
точкою приєднання ВЕС є шини 110 кВ двох підстанцій - «Белолесье» (Білолісся)
та «Бородино» (Бородіно).
2. Мережа видачі потужності станції – в тестовій моделі мережа видачі потужності представлена двома лініями 110 кВ та двома трансформаторами 110/35 кВ.
3. Шини збору потужності – представлено двома шинами 35 кВ.
4. Мережа збору потужності – кабельні лінії.
5. Генеруюча одиниця – вітроенергетична установка представлена вітряною
турбіною Vestas 3,45 МВт, яка видає потужність через трансформатор 4 МВА.
А.2.2 Покрокова побудова діаграм напруги для ВЕС та СЕС в точці приєднання
Для побудови діаграми напруги на тестовій моделі необхідно:
1. Відповідно до п. А.2.1 в ПЗ PowerFactory активувати тестову модель
з ввімкнутим оперативним сценарієм «ВЕС + СЕС 100%» та перейти на вкладку
«ВЕС Детальная модель» (рис. А6).
2. Створити елемент Фідер (Feeder). Для цього необхідно в місці приєднання
лінії видачі потужності до шини 110 кВ за допомогою правої клавіші миші перейти до
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контекстного меню та почергово вибрати пункти «Define» (Визначити) та «Feeder»
(Фідер) – рис. А.7. Після виконання цієї дії зовнішньо в моделі нічого не зміниться,
проте в модель буде додано елемент «Фідер».

Рисунок А.7 – Визначення елементу «Фідер»
3. Розрахувати усталений режим. Для цього необхідно:
3.1. Перейти до меню розрахунку УР за допомогою відповідного меню –
рис. А.8.

Рисунок А.8 – Запуск меню «Розрахунок УР»
3.2. Виконати розрахунок за допомогою кнопки «Execute» (Виконати) –
рис. А.9.

Рисунок А.9 – Меню розрахунку усталеного режиму
4. Після розрахунку УР за допомогою правої клавіши миші на лінії, в якій
було створено фідер, вибрати почергово з контекстного меню «Show» (Показати)
«Voltage Profiles» (Діаграма напруги) – рис. А.10.
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Рисунок А.10 – Контекстне меню побудови діаграми напруги
5. Після виконання п.4. відкриється нове графічне вікно з побудованою
діаграмою напруги (рис. А.11).

Рисунок А.11 – Діаграма напруги для ВЕС в тестовій моделі.
6. Діаграму напруги можливо додатково налаштувати, наприклад змінити
масштабування осей, кольору кривих або додати підписи даних. Розглянемо меню
налаштування діаграми напруги (рис. А.12):
6.1. На вкладці «Scale» (Шкала) можливо налаштувати розмірність шкал,
задати необхідні значення вручну або вибрати автоматичний варіант. В підменю
«x-Scale» (шкала-X) на рис. А.12 налаштовується довжина відрізка, для якого буде
відображено діаграму напруги. В підменю «y-Scale» (шкала-Y) налаштовується
діапазон рівнів напруги, для якого буде відображено діаграму напруги. Важливо
відмітити, що для відображення вибраних налаштувань шкал необхідно, щоб біля
позиції «Adapt scale» (Адаптувати шкалу) було обрано «оff» (вимкнено). В іншому
випадку масштабування шкал буде виконано автоматично.
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Рисунок А.12 – Меню «Scale» налаштування діаграми напруги
6.2. Для побудованих діаграм можливо задати додаткові налаштування
розфарбування кривих – елементів віток (лінії, трансформатори) за ступенем їх
завантаженості. Для цього у відповідному меню (рис. А.12) необхідно задати діапазон
для розфарбування у відсотках.
6.3. Для зміни основного кольору відображення кривих напруги необхідно
перейти на вкладку «Curves» (Криві) – рис. А.13 та у відповідному вікні вибрати
необхідний колір.

Рисунок А.13 – Меню «Curves» налаштування діаграми напруги
6.4. Для додавання додаткової інформації на діаграму напруги, наприклад
відобразити назву вузла та рівень напруги в обраній точці, необхідно скористатись
групою команд «Додати мітку» (рис. А.14).
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Умовні познаки:
а – Додавання для обраного елементу текстової мітки з власною інформацією.
Тобто користувач має можливість зробити будь-який текстовий допис до елементу
на діаграмі напруги.
b – Додавання для обраної точки діаграми мітки з інформацією про рівень
напруги та довжину до цієї точки.
c – Додавання для обраних точок діаграми градієнтної мітки з інформацією
про різницю значень для цих точок по обох шкалах.
d – Додавання для обраного на діаграмі елементу мітки з назвою даного
елементу.
e – Додавання до діаграми текстового поля, подібно до мітки «а». Тобто
користувач має можливість зробити будь-який текстовий допис в будь - якому місці
на діаграмі напруги.
Рисунок А.14 – Група команд «Додати мітку»
А.3 ОБВАЖНЕННЯ РЕЖИМУ ЕНЕРГОСИСТЕМИ
А.3.1 Налаштування тестової моделі для виконання обважнення режиму
енергосистем з ВЕС та СЕС
Оскільки в тестовій моделі ВЕС та СЕС знаходяться в дефіцитній частині
енергосистеми, то відповідно до п.1.2 другого етапу даної роботи при виконанні
обважнення режиму, роботу станцій ВЕС та СЕС враховувати не будемо.
Тому в ПЗ PowerFactory для підготовки тестової моделі до виконання
обважнення необхідно:
1. Активувати тестову модель та ввімкнути оперативний сценарій «ВЕС+
СЕС = 0%» (в даному оперативному сценарії робота СЕС та ВЕС не враховується).
2. Перейти на вкладку діаграм «Оглядова діаграма» та переконатися, що у
інформаційному вікні «Сума ВЕС + СЕС» має значення «0 МВт».
3. Переконатися, що ліцензія на користування ПЗ PowerFactory містить ліцензію для виконання обважнень режиму, для цього:
3. 1 В головному меню ПЗ PowerFactory перейти до вкладки «Help» (Допомога).
У відкритому контекстному меню обрати команду «About PowerFactory» (Про
PowerFactory») – рис. А.15.

Рисунок А.15 – Контекстне меню «About PowerFactory»
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3.2. Переконайтеся, що в переліку доступних для користування ліцензій
присутній пункт меню «Transmission Network Tools» (рис. А.16).
3.3. У випадку, якщо дана ліцензія недоступна – виконати обважнення в ПЗ
PowerFactory не має можливості.

Рисунок А.16 – Меню ліцензій в ПЗ PowerFactory
А.3.2 Покрокове виконання обважнення режиму енергосистеми
Після виконання кроків, які були висвітлені в п. А.3.1, можна переходити
до виконання обважнення режиму. Обважнення режиму буде виконуватись для
«Перетину 1». Графічне відображення перетину, інформації щодо перетоку активної
та реактивної потужності та ліній, які входять до перетину, знаходиться у вкладці
«Оглядова діаграма».
Для запуску функції обважнення режиму необхідно:
1. Перейти до меню «Transmission Network Tools» (Розрахунок магістральних
мереж) відповідно до рисунка А.17.

Рисунок А.17 – Контекстне меню «Transmission Network Tools»
2. Перейти до меню «Transfer Capacity Analysis», яке позначено значком
.
3. У вікні функції обважнення режиму обрати перетин, за яким буде
здійснюватися обважнення в меню «Interconnection regions» (рис. А.18).
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Рисунок А.18 – Меню функції обважнення режиму
4. Обрати, якими елементами буде виконане обважнення – навантаженнями,
генераторами, або навантаженням та генераторами разом (рис. А.19).
5. В меню «Constraints» (Обмеження) обрати обидва меню:
– враховувати обмеження за термічною провідністю ліній (Consider thermal
constraints);
– враховувати обмеження за напругою (Consider voltage limits).
Для кожного з вищенаведених меню доступні індивідуальні налаштування, які
пов’язанні з врахуванням індивідуальних або загальних обмежень.

Рисунок А.19 – Меню налаштувань обмежень при виконанні обважнень
6. В меню «Output» (Вихід) пропонується три варіанти для збереження обважненого режиму в оперативний сценарій:
– не зберігати обважнений режим в оперативний сценарій;
– зберегти в новий оперативний сценарій;
– зберегти в заздалегідь обраний оперативний сценарій.
7. Натиснути кнопку «Execute» (Виконати), після чого в меню виводу інформації
ПЗ Power Factory з’явиться покроковий результат виконання обважнення режиму
(рис. А.20).
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Рисунок А.20 – Результат виконання обважнення режиму
А.4 ВРАХУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕС ТА СЕС ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ
ТА КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
А.4.1 Налаштування здатності турбіни ВЕС до регулювання
(генерування/споживання) реактивної потужності
Кожна ВЕС чи СЕС зазвичай має технічні можливості працювати в режимі
регулювання напруги шляхом генерування та споживання реактивної потужності
ВЕУ або інверторами. Межі, в яких електростанція здатна регулювати реактивну
потужність, визначається багатьма факторами, зокрема, налаштуваннями вітрогенератора (інвертора), режимом роботи станційних регуляторів, роботою інших
додаткових засобів компенсації реактивної потужності, режимом роботи прилеглої
мережі і т.д. Режим генерації та споживання реактивної потужності реалізується
за допомогою оперативних налаштувань перетворювача потужності – інвертора.
На рисунку А.21 наведена характеристика (здатність) до генерування/споживання
реактивної потужності ВЕУ Vestas з повним перетворювачем, яка задана на всіх ВЕУ
детальної моделі ВЕС в тестовій моделі.

Рисунок А.21 – Здатність турбін ВЕС з перетворювачем на повну потужність до
генерування/споживання реактивної потужності в тестовій моделі
Якщо до характеристики з реактивної потужності додається залежність
граничних значень генерування/споживання реактивної потужності від напруги
на шинах генератора, то така характеристика, з урахуванням рівнів напруги
(характеристика турбіни Vestas Mk.3), представлена на рисунку А.22.
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Рисунок А.22 – Здатність турбін Vestas Mk.3 до генерування/споживання
реактивної потужності
Характеристика ВЕУ знаходиться в налаштуваннях одного з вітрогенераторів,
а саме на вкладці «Load Flow» –> «Operational Limits» – рис. А.23.

Рисунок А.23 – Доступ до характеристики регулювання реактивної потужності ВЕУ
В меню «Capability Curve» відкриється нове вікно з налаштуванням
максимальної та мінімальної межі регулювання реактивної потужності. Кожна з меж
складається з декількох кривих, кожна з яких відповідає певному рівню напруги шин
вітрогенератора. Кожна з цих кривих задається за допомогою відповідної матриці
(рис. А.24).

Рисунок А.24 – Налаштування здатності генерування/споживання реактивної
потужності турбін Vestas в ПЗ PowerFactory
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Налаштування матриць відбувається в меню «Configuration» (рис. А.25). В даному
меню необхідно обрати спосіб вводу МВт/Мвар (Limits given in MW/Mvar) та обрати меню
залежності від напруги (Consider voltage depends limits). Далі необхідно задати значення
напруги та активної потужності вітрогенератора для формування матриці, яку необхідно
заповнити відповідно до оригінальної характеристики, подібної до представленої на
рисунку А.22.

Рисунок А.25 – Меню налаштування матриць задання кривих регулювання
реактивної потужності ВЕУ
А.4.2 Налаштування станційних регуляторів ВЕС та СЕС на тестовій моделі
для чотирьох типів регулювання напруги
Сучасні ВЕС та СЕС оснащуються системами «станційний регулятор». Основною метою роботи станційного регулятора є підтримання заданих рівнів напруги
на контрольованих шинах в діапазоні заданих значень. Це досягається шляхом
направлення уставки по напрузі на вітрогенератори, та, за наявності, на інші
пристрої компенсації реактивної потужності, які беруть участь у виконанні заданих налаштувань. Ці «станційні регулятори» здатні інтегрувати в єдину систему та
управляти не тільки вітряними турбінами, а й додатковими засобами компенсації
реактивної потужності, такими як СТАТКОМ та ін. Крім того, «станційний регулятор»
(контролер) здатен забезпечити регулювання в точці приєднання ВЕС/СЕС до
електричної мережі. На рисунку А.26 представлено фрагмент діалогового вікна
налаштування елементу «Station control» (Станційний регулятор) в ПЗ PowerFactory.

Рисунок А.26 – Фрагмент діалогового вікна налаштування елементу
«Station control»
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Керування напруги контролером здійснюється через регулювання реактивної
потужності від вітрогенераторів і додаткового обладнання компенсації реактивної
потужності, розташованого на підстанції одним із способів:
– без регулювання – кожний вітрогенератор (інвертор) працює з cos φ = 1;
– регулювання напруги без врахування «статизму»;
– регулювання напруги з врахуванням «статизму»;
– регулювання напруги з врахуванням «статизму» та «зоною нечутливості» –
вітрогенератори регулюють напругу відповідно до заданого «статизму» за межами
«зони нечутливості». У межах «зони нечутливості» станційний регулятор регулює
нульову реактивну потужність генерації.
Для детальної моделі ВЕС налічується два станційних регулятори «Станционный
регулятор ВЕС_1» та «Станционный регулятор ВЕС_2». Доступ до їх налаштування
можливо отримати двома способами:
1. З вікна діаграми «ВЕС Детальная модель» шляхом подвійного натискання
на один з блоків з назвою регулятора (рис. А.27). Після цього на екрані з’явиться меню
подібне до вікна, представленого до рисунку А.26. Для СЕС виконання аналогічне.

Рисунок А.27 – Блок «Станційний регулятор» на діаграмі ВЕС
2. Другий спосіб – за допомогою менеджера даних перейти до меню мережі
«ВЕС», де будуть знаходитись регулятори. Для СЕС спосіб аналогічний, лише
станційний регулятор знаходиться в мережі «СЕС» – рис. А.28.

Рисунок А.28 – Блок «Станційний регулятор» в менеджері даних
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Розглянемо налаштування станційних регуляторів для всіх чотирьох типів
регулювання напруги та їх вплив на напругу в мережі ВЕС за допомогою діаграми
напруги. Для станційного регулятора СЕС налаштування станційних регуляторів
аналогічне.
Без регулювання. Для даного випадку станційні регулятори необхідно
вимкнути шляхом встановлення пункту «Out of Service» (Виведений з роботи) в
головному меню (рис. А.29).

Рисунок А.29 – Вимкнення елементу «Станційний регулятор»
При цьому слід переконатись, що кожна ВЕУ не генерує реактивну потужність,
тобто кожний вітрогенератор працює з cos φ = 1. Зробити це можливо за допомогою
оглядової діаграми мережі ВЕС. Як видно з діаграми напруги (рис. А.30) для варіанта
«без регулювання» напруга в мережі збору потужності ВЕС незначно збільшується.
А напруга на шині збору потужності 35 кВ (де за замовчуванням виконується
регулювання напруги) дорівнює 1,025 в.о. Дане налаштування вкрай рідкісне та
зазвичай необхідне для аналізу впливу мережі збору потужності на напругу.

Рисунок А.30 – Діаграма напруги для детальної моделі ВЕС для налаштування –
без регулювання напруги
Регулювання напруги без врахування «статизму». В даному варіанті кожен
вітрогенератор регулює напругу точно до заданої уставки в станційному регуляторі
відповідно до характеристики генерації/споживання реактивної потужності вітрогенераторів. Для даного регулювання напруги необхідно, щоб станційні регулятори
знаходились в роботі, а налаштування відповідали рисунку нижче, зокрема:
– в меню «Control Mode» (Режим регулювання) необхідно обрати
«Voltage control» (Регулювання напруги) – рис. А.31;
– в пункті «Controlled Node» (Контрольований вузол) обрати вузол, де буде
виконане регулювання напруги, а в меню «Voltage Setpoint» (Уставка за напругою)
обрати необхідний рівень напруги у в.о;
– важливо відмітити, що меню «Enable Droop» для даного режиму регулювання не обирається.
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Рисунок А.31 – Налаштування станційного регулятора для регулювання без
врахування «статизму»
Як видно з діаграми напруги для даного варіанта регулювання, напруга на
шині збору потужності 35 кВ дорівнює 1,00 в.о. (рис. А.32). В даному режимі, доки
існує запас з регулювання реактивної потужності вітрогенераторами, станційний
регулятор буде намагатись досягнути обраної уставки за напругою.

Рисунок А.32 – Діаграма напруги для детальної моделі ВЕС для налаштування –
регулювання напруги без врахування «статизму»
Регулювання напруги з врахуванням «статизму». У разі регулювання напруги
зі «статизмом», вітрогенератори регулюють напругу відповідно до заданої уставки
в станційному регуляторі з врахуванням «статизму» – уставка за напругою в станційному регуляторі змінюється залежно від зміни реактивної потужності.
Для даного регулювання напруги необхідно, щоб станційні регулятори
знаходились в роботі, налаштування відповідали рисунку А.33, подібно до
попереднього режиму регулювання. Окрім одного пункту – меню «Enable Droop»
повинно бути обрано та виставлено значення «статизму», розраховане для ВЕС чи
СЕС, яка налаштовується. В даному випадку величина «статизму» дорівнює «-1180
Мвар/в.о.». Крім того, в меню «Q measured at» необхідно вибрати перетин за яким
буде враховуватись дія «статизму». В тестовій моделі таким перетином обрано
лінію видачі потужності.

Визначення необхідних умов і алгоритмів врахування ВЕС та СЕС при налаштуванні Сторінок 53
ДП «НЕК
«Укренерго» протиаварійних автоматичних пристроїв, призначених для запобігання порушенню Сторінка 45
стійкості (АЗПС) у перетинах ОЕС України, на режим роботи яких вони мають вплив.
Методичні рекомендації
СОУ НЕК 20.571:2018

Розробник – НПЦР ОЕС України

Рисунок А.33 – Налаштування станційного регулятора для регулювання
врахуванням «статизму»
Як видно з діаграми напруги на рис. А.34, для даного варіанта регулювання
напруга на шині збору потужності 35 кВ (1,01 в.о.) не досягла уставки за напругою
(1,00 в.о.) та водночас ближче до неї, ніж у варіанті без регулювання (1,02 в.о.).
В даному випадку виконується регулювання і разом з тим залишається запас
з регулювання.

Рисунок А.34 – Діаграма напруги для детальної моделі ВЕС для налаштування –
регулювання напруги з врахуванням «статизму»
Регулювання напруги з врахуванням «статизму» та «зони нечутливості». При
регулюванні напруги з врахуванням «статизму» та «зони нечутливості», станційний
регулятор у межах «зони нечутливості» діє як регулятор реактивної потужності
з уставкою за реактивною потужністю. Якщо напруга на контрольованих шинах
залишає «зону нечутливості», станційний регулятор регулює напругу відповідно до
заданого «статизму».
Для даного регулювання напруги необхідно, щоб станційні регулятори
знаходились в роботі, налаштування відповідали рисунку А.35, зокрема обрані
наступні налаштування:
– «Control Mode» – обрати режим регулювання реактивної потужності
«Reactive power Control»;
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– «Control Q at» – перетин, на якому буде встановлено рівень перетоку
реактивної потужності;
– «Q etpoint» – обрати уставку з реактивної потужності, яка буде контролюватись на вибраному перетині, поки не досягнута межа «зони нечутливості»;
– «Droop» – значення «статизму»;
– «Upper (Lower) Voltage Level» – межі зони нечутливості.

Рисунок А.35 – Налаштування станційного регулятора для регулювання
з врахуванням «статизму» та «зони нечутливості»
Як видно з діаграми напруги для даного варіанта регулювання, напруга на
шині збору потужності 35 кВ дорівнює 1.036 в.о. (рис. А.36).
Варто відмітити, що за умовчанням в тестовій моделі регулювання детальних
моделей СЕС та ВЕС встановлено в режимі регулювання напруги без врахування
«статизму».

Рисунок А.36 – Діаграма напруги для детальної моделі ВЕС для налаштування
регулювання напруги з врахуванням «статизму» та зони нечутливості
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