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На шляхах автоматизації електричних систем
Подана ретроспектива створення та розвит ку відділу автоматизації електричних систем, його досягнень в розробці та побудові
різного роду техніки керування електроенергетичними об'єктами та її широкого впровадження в практику експлуатації енер
госистем України.

Представлена ретроспектива создания и развития отдела автоматизации электрических систем, его достижений в разработ ке и
построении разного рода техники управления электроэнергетическими объектами и ее широкого внедрения в практику эксплуатации
энергосистем Украины.

Відділ автоматизації електричних систем був
створений наприкінці 1963 р. групою співробіт
ників лабораторії електричних станцій та енерго
систем (пізніше відділ моделювання електричних
систем) Інституту електротехніки АН УРСР.
Очолив відділ та групу релейного захисту відділу
докт.техн.наук І.М.Сирота (1908-1994). Провід
ними вченими відділу під час його створення були
кандидати технічних наук В.М.Шестопалов,
О.М.Костюк, А.П.Трухан, які керували групами те
леуправління, автоматичного регулювання, авто
матичної компенсації ємнісних струмів замикан
ня на землю відповідно.
Науковим напрямком відділу стала розробка
теоретичних засад та методів підвищення надійно
сті роботи електроенергетичних систем на основі
застосування нових принципів автоматичного уп
равління та релейного захисту. Цей напрямок робіт
став природним розвитком більш загального на
прямку, фундатором якого в Інституті електро
техніки АН УРСР був видатний вчений академік
С.ОЛебедєв (1902-1974), — розробки методів ана
лізу і оптимізації режимів електричних систем. На
прямок нового відділу визначили роботи докт.техн.на
ук І.М.Сироти, який до часу створення відділу про
вів глибокі дослідження процесів замикання на
землю в мережах з ізольованою нейтраллю, роз
робив теорію трансформаторів струму (ТС) нульо
вої послідовності, на основі яких були створені
оригінальні ТС з підмагнічуванням кабельного
(ТН П ) та шинного (Т Н П -Ш ) типів. На базі цих
досліджень та розробок було створено низку
захистів від замикань на землю в мережах 6 -35 кВ,
а також захисти від замикань на землю генераторів.

Останні було занесено до офіційних технічних
директивних матеріалів. Був також розроблений
хоча і трудомісткий, але досить точний метод роз
рахунку перехідних режимів роботи фазних ТС
високої напруги, а також основи теорії ТС з
розрізним осердям.
На початок створення відділу за активної уча
сті, а потім під керівництвом канд.техн.наук
О.М.Костюка були також розроблені нові електро
магнітні регулятори збудження синхронних
машин на основі фазового компаундування типів
УБК, РНА, РВА, які з незначними змінами протя
гом декількох десятиліть випускались серійно на
Мінському електротехнічному заводі. Під керів
ництвом канд.техн.наук В.М.Шестопалова були
розроблені пасивний спосіб створення сигналу для
телеуправління і оригінальна система циркулярно
го телеуправління з використанням мереж високої
напруги як каналів зв’язку. Канд.техн.наук
А.П.Трухан запропонував новий спосіб автоматич
ної настройки компенсації ємнісних струмів зам и
кання на землю.
Зазначені роботи отримали подальший роз
виток в новому відділі, з’явились також нові на
прямки робіт. У відділі проходили певні організа
ційні зміни. В 1968 р. із групи релейного захисту
відокремилась група струмовимірювальних при
строїв, керівником якої став канд.техн.наук
Б.С.Стогній. Після смерті А.П.Трухана (1975 р.)
керівником групи автоматичної компенсації
ємнісних струмів, яку до того часу було переймено
вано в групу оптимізації режимів нейтралі, став
канд.техн.наук В.В.Рогоза. В 1975 р. в зв’язку з пере
ходом докт.техн.наук І.М.Сироти на посаду науко-
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вого консультанта завідуючим відділом став
канд.техн.иаук Б.С. Стогній.
Після смерті В.М ІПестопалова (1979 р.) керів
ником групи телеуправління був канд.техн.иаук
Л.І.Буслов. Потім (1988 р.) у відділі виникла лабо
раторія під керівництвом канд.техн.иаук О.В.Кириленка. Лабораторією токовимірювальних приладів
з 1988 р. став керувати канд.техн.иаук Є.М.Танкевич. В 1986 р. на базі лабораторій телеуправління
і автоматичного управління був створений відділ
регулювання та телеуправління під керівництвом
Л.І.Буслова, а в 1996 р. на основі лабораторії про
грамованих систем автоматики і захисту створено
відділ моделювання електроенергетичних об’єктів
під керівництвом докт.техн.наук О.В.Кириленка.
Після створення відділу автоматизації елек
тричних систем під керівництвом І.М.Сироти були
продовжені дослідження процесів замикання на
землю в електричних системах, які стали традицій
ними для відділу, а також розроблені нові пристрої
релейного захисту від цього типу ушкоджень і
пристрої протиаварійної автоматики [5—9]. Дослі
джувалися проблеми удосконалення режимів ней
тралі і забезпечення безпеки обслуговування елек
троустановок. Важливе місце займало визначення
впливу штучного накладання активного струму па
природний ємнісний струм однофазного замикан
ня на землю. Для забезпечення високої чутливості
і селективності деяких типів релейного захисту від
однофазних замикань на землю, зокрема для за
хисту потужних енергоблоків і компенсованих ме
реж, був запропонований оригінальний спосіб на
кладання активних струмів парних гармонік з час
тотою вище і нижче робочої частоти, використання
яких дозволяє досягтрі високої завадозахищеності
приладів захисту.
Було проведено теоретичний аналіз можливих
умов виникнення парних гармонік напруг і струмів
нульової послідовності в неушкоджених елементах
обладнання при різних нормальних і аварійних
режимах енергосистеми. Відповідно сформульова
ні необхідні і достатні умови забезпечення селек
тивності захисту, який працює на цих гармоніках,
На основі проведення досліджень було створе
но ряд приладів захисту від замикань на землю,
зокрема, комплекс захистів від замикань на землю
в ланцюгах генераторної напруги потужних енер
гоблоків, іцо працюють на накладеному струмі
нульової послідовності другої гармоніки. Розробле
но захист потужних генераторів, працюючих па
збірні шини, на базі фазних трансформаторів стру
му з використанням парних гармонік накладеного
струму.
Для компенсованих мереж 6 -35 кВ розроблено
прості і надійні захисти, які працюють на парних
гармоніках накладеного струму, для некомпенсованих мереж 6 -3 5 кВ гірничих та інших про
мислових підприємств — швидкодіючий спрямо
ваний захист з високою чутливістю, який прак
тично повністю відстроєний від перехідних про
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цесів усіх ТИПІВ.
Усі перелічені прилади захисту від замикань на
землю знайшли широке втілення в ряді енер
госистем та на промислових підприємствах.
Важливим засобом підвищення надійності
розподільчих електричних мереж є компенсація
ємнісних струмів мережі індуктивним струмом,
для чого в нейтраль мережі вмикається регульо
ваний дугогасний реактор.
У відділі були розроблені (канд.техн.иаук
А.П.Трухан) автоматичні регулятори, що працю
ють у нормальному режимі, які знайшли широке
застосування в енергосистемах країни. Було ство
рено швидкодіючий регулятор, що працює в
аварійних режимах. Розроблено також регулятор,
який автоматично стабілізує напругу зміщення
нейтралі в повітряних мережах на заданому рівні
при зміні несиметрії фазних ємностей відносно
землі в широких межах.
Протягом багатьох років у відділі проводились
роботи в галузі циркулярного телеуправління, які
розпочав канд.техн.иаук В.М.Шестопалов і продов
жив канд.техн.иаук Л.І.Буслов. Проведено дослід
ження характеристик високовольтних електрич
них мереж як каналів зв’язку циркулярного телеуп
равління. На основі досліджень типових мереж
визначено коефіцієнти передачі сигналів на часто
тах 100-1000 Гц, потужності передавальних
пристроїв при урахуванні розподілених параметрів
ліній, характеристик споживачів і ступеня компен
сації реактивної потужності, визначено вплив
режиму нейтралі трансформаторів на рівень сигна
лу, що передається по мережі. Зроблено також
аналіз застосування різних кодів в системах телеуп
равління, які використовують силові електричні
мережі як канали зв’язку. При цьому оцінювався
вплив рівня завад в мережі, характеристик об’єктів
та їх кількість. На основі проведених досліджень
запропоновано, розроблено і досліджено низку
оригінальних систем і пристроїв циркулярного те
леуправління різного призначення.
В лабораторії автоматичного регулювання під
керівництвом канд.техн.наук О.М.Костюка до його
смерті у 1992 р. продовжувалися дослідження та
створення автоматичних регуляторів збудження і
систем управління для синхронних машин малої і
середньої потужностей [4]. Був запропонований і
втілений загальний підхід побудови єдиного регу
лятора збудження для генераторних, двигунних і
компенсаторних режимів роботи синхронних ма
шин на основі систем зі змінюваною структурою,
які забезпечують складну групу зовнішніх харак
теристик регульованого об’єкту.
Разом з тим з’явився новий напрямок розвит
ку основ теорії стійкості енергосистем [3,4]. Були
запропоновані адекватні математичні моделі елек
тричної мережі та ланцюгів статорів машин змін
ного струму. Вони отримані на основі загальної
теорії ланцюгів змінного струму шляхом відповід
ного перетворення повних рівнянь Парка-Горєва.У
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За розробку теорії та створення трансформа
рамках цих моделей розглянуто і вирішено ряд
важливих для теорії стійкості питань практичного торів струму нового покоління колективу спів
робітників
під керівництвом
докт.техн.наук
характеру.
Розгляд показав, що традиційний розподіл Б.С.Стогнія в 1985 р. було присуджено Державну
проблеми стійкості на дві частини — стійкість від премію УРСР в галузі науки і техніки. Лауреатами
стали
докт.техн.наук
І.М.Сирота,
носного (взаємного) руху машин і стійкість їх аб також
солютного руху або руху системи в цілому — є не канд.техн.наук В.В.Рогоза, канд.техн.наук В.О.Черобгрунтованим. Доведено, що проблема стійкості ненко, канд.техн.наук Є.М.Танкевич.
В 1985-1990 роках цей напрямок досліджень
абсолютного і відносного рухів в енергосистемі є
єдиною, і в методі малих коливань призводить до поповнився розробками методів відновлення вхід
аналізу одного спільного характеристичного рів ного сигналу ТС, датчиків імпульсного струму
няння як для кутових швидкостей машин, гак і для потужних електротехнологічних устав, різних
їх відносних кутів. Часткова автономність згаданих типів проміжних ВП струму, розв’язанням задач
проблем (в межах одного кореня характеристично забезпечення вимог чинних нормативних доку
го рівняння) може мати місце тільки в режимі ментів щодо якості перехідних процесів в ТН. За
активної участі канд.техн.наук В.М.Слинько і
ідеального холостого ходу систем.
Обгрунтованим і підтвердженим рядом аналі канд.техн.наук О.Є.Дьоміна виконано комплекс
тичних і числових розрахунків є висновок про те, досліджень по створенню засобів вимірювання
що головну роль в проблемі стійкості енергосистем струмів потужних імпульсних ЕЕО для спеці
відіграють моменти, які залежать від частоти обер альних умов застосування та вимог до вимірювань.
Вибрано і обгрунтовано принцип побудови вимі
тання.
Отримані висновки дозволили намітити та рювального перетворювача імпульсного струму на
обгрунтувати найбільш ефективні і конкретні методи основі електромагнітного ТС з цифровим відно
розв’язку як для простих, так і для складних енер вленням вхідного сигналу.
Важливим досягненням цього періоду стало
госистем при різній повноті початкової інформації.
Наприкінці 60-х років під керівництвом розв’язання під керівництвом канд.техн.наук
канд.техн.наук Стогнія Б.С. у відділі було розпочато О.В.Кириленка задачі автоматизації проектування
глибокі наукові дослідження високовольтних на ЕОМ електромагнітної частини ВП струмів за
вимірювальних перетворювачів струму та напруги, умов детермінованого або стохастичного характеру
які є основними і найбільш масово використову вхідних сигналів, складності структури та неліваними джерелами вимірювальної інформації про нійності їх характеристик [12,13].
На основі аналізу рівняння енергетичного ба
режими роботи електроенергетичних об’єктів
(ЕЕО) [1, 2, 14]. Трансформатори струму (ТС) і лансу ТС і уточнення рівняння стану стандартної
напруги (ТН), що є такими перетворювачами, ут моделі канд.фіз.-мат.паукМА.Селехманом вдоско
ворюють домінуючий внесок в похибки передачі налено математичну модель ТС, що описує су
інформації про струм та напругу від контрольова купний вплив процесу гістерезису, вихрових
ного ЕЕО до вторинних систем електроенергетики, струмів і магнітної в’язкості. Остання покладена в
а саме, систем вимірювання, обліку електроенергії, основу розробки алгоритму корекції миттєвих зна
релейного захисту та автоматики, і, таким чином, чень вторинного струму одноступінчатих ТС, яка
значною мірою визначають рівень технологічного реалізується цифровим пристроєм в темпі елек
управління електроенергетичними системами тромагнітного процесу. Це забезпечило можли
вість значного покращення метрологічних харак
(EEC) і ефективність їхнього функціонування.
В результаті виконаного спільно з Всесоюзним теристик ТС, що вже знаходяться в експлуатації, і
інститутом трансформаторобудування і Запорізь розробки перспективних з цифровим виходом даким заводом високовольтної апаратури комплексу вачів струму ЕЕО з техніко-економічними показ
науково-дослідних і дослідно-конструкторських никами, кращими ніж у існуючих.
Необхідність підвищення точності вимірювань
робіт була розв’язана важлива народногосподарсь
ка задача: розроблена теорія, принципи побудови і електроенергії, скорочення часу та підвищення
методи випробування і на цій основі створено нове надійності спрацювання пристроїв релейного за
покоління вимірювальних перетворювачів (ВП) хисту і протиаварійної автоматики потребує по
струму, які вперше у вітчизняній практиці високо дальшого вдосконалення характеристик ТН. Дослі
вольтних вимірювань струму забезпечують нормо дження точності трансформації первинної напруги
вані метрологічні характеристики як в статичних ємнісних ТН в умовах перехідних процесів є важ
(усталених) режимах, так і в динамічних (аварій ливою складовою аналізу роботи швидкодіючих
них) режимах EEC. Найбільш вагомим практич захистів, оскільки конструкція ємнісних ТН (на
ним результатом цих робіт стала організація на явність в електричній схемі ємностей та індуктив
виробничому об’єднанні "Запоріжтрансформатор" ностей) визначає особливості їх поведінки, котрі
серійного виробництва каскадних триступеневих значною мірою впливають на функціонування реле
ТС для першої у світі ЛЕП напругою 1150 кВ опору і реле напрямку потужності. Забезпечення
Екібастуз-Урал (рис. 1).
вимог стандартів щодо якості перехідних процесів
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Рис. 1

в ємнісних ТН потребує значних зусиль в науковотехнічному плані. Інженерами ОА.Пижовим і
І.В.Яковлєвою було вдосконалено методи аналізу
роботи і випробувань ємнісних ТН в перехідних
режимах на основі їх фізичного та математичного
моделювання. На відміну від відомих спроб аналізу
роботи ємнісних ТН за спрощеними лінійними або
ж схемами заміщення, які враховують лише одну
нелінійність, застосовані для дослідження перехід
них режимів ємнісних ТН методи аналізу не
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лінійних електричних кіл — квадратурно-різни
цевий і диференційних перетворень — однаково
ефективно дозволяють розв’язувати вказану задачу
за еквівалентною схемою, яка містить усі основні
нелінійні елементи принципового значення, з ура
хуванням величини та характеру вторинного на
вантаження.
Вказані методи та відповідні їм розроблені
програми склали гнучку основу комп’ютерних роз
рахунків перехідних процесів в ємнісних ТН з ме-
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тою встановлення їх відповідності нормативним
вимогам і є одним з факторів, який забезпечуйте
можливість масштабного моделювання динаміч
них процесів в окремих частинах ЕЕС при дослід
женні поведінки швидкодіючих захистів електрич
них мереж.
З метою спрощення надто трудомістких унор
мованих стандартом випробувань ємнісних ТЕІ в
перехідних режимах, що проводились при напрузі
відбору потужності, і вдосконалення їх апаратного,
методичного та метрологічного забезпечення на
основі розроблених критеріїв подібності були ви
значені принципи побудови фізичної моделі єм 
нісних ТН, яка відповідає оригіналу і забезпечує
подібність плинних в них процесів, розроблені
робоча методика контрольних випробувань ємніс
них ТН в перехідних режимах з використанням їх
фізичної моделі і пристрій для реєстрації показ
ників перехідних процесів. їх впровадження на
випробувальному стенді Московського електроза
воду ім. В.В.Куйбишева забезпечило суттєве спро
щення процедури випробувань (зменшення на
пруги) і підвищення точності та достовірності їх
результатів в порівнянні з застосовуваним до цього
звичайним способом осцилографування перехід
них процесів під час прямих випробувань при на
прузі відбору потужності.
Вдосконалення характеристик вимірювальних
трансформаторів (ВТ), насамперед метрологічних,
потребує глибоких та ретельних досліджень схем та
параметрів цих апаратів з метою виявлення джерел
їх похибок і факторів, які на них впливають. Відомо,
що найбільш значні похибки вимірювань ВТ зу
мовлюються нелінійними ефектами, тому саме
вони в першу чергу мають враховуватися під час
розрахунків конструктивних параметрів ВТ та ана
лізу похибок і режимів їх роботи. Було показано, що
досліджувані електромагнітні процеси в первинних
ВП струму та напруги описуються системами нелі
нійних диференціальних рівнянь з малим парамет
ром, що дало можливість застосування для їх ана
лізу асимптотичних методів, зокрема методу ба
гатьох масштабів як зручного та ефективного засо
бу одержання та концентрованого представлення
інформації про процеси, що досліджуються. Це до
зволило розширити теоретичну базу досліджень
вимірювальних трансформаторів, здійснити гіоглибинний аналіз процесів та одержати більше
інформації про них і на цій основі будувати доско
налі за характеристиками та конструкціями ВП
струму та напруги.
Починаючи з кінця 80-х років в подальших
дослідженнях було обгрунтовано доцільність і пока
зані можливості, які надає застосування мікропро
цесорної технології при побудові систем комплек
сної автоматизації ЕЕО, зокрема, первинних
вимірювальних каналів (ВК) струму та напруги та
їх окремих компонентів. Первинний ВК представ
ляє собою послідовний ланцюг ВП, включно з давачем інформації, які реалізують з заданою точні
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стю задачі одержання інформації від об’єкта
вимірювання, її попередньої обробки і введення в
наступні структурні компоненти спеціалізованих
пристроїв протиаварійної автоматики, релейного
захисту, вимірювання та обліку кількості і уп
равління якістю електроенергії та її споживанням.
В 1992-1993 рр. у відділі за Державною про
грамою "Електротехніка України" М інмашпрому
України виконано науково-дослідну роботу зі ство
рення перспективного для електроенергетики
трифазного ВП струму для ЛЕП 330 кВ з цифро
вим представленням вимірювальної інформації. У
відповідності до розроблених технічних вимог
обгрунтовано структуру, функціональну схему,
апаратну та програмну базу інтелектуального ВП
струму, що будується на основі застосування
мікропроцесорної технології вимірювань і подає їх
результати в цифровій формі, тобто сумісного з
цифровими системами вимірювань, захисту та уп
равління ЕЕО. Запропонований в роботі підхід до
вирішення проблеми одержання вимірювальної ін
формації про струм ЕЕО і його практична реалі
зація у вигляді створеного зразка ВПС-330 відпові
дають основним тенденціям розвитку зарубіжної
електротехніки і вимірювальної техніки, викори
стовуваних в електроенергетиці, що полягає в
об’єднанні високовольтного обладнання, компо
нентів обчислювальної техніки і програмного за
безпечення в єдину систему з метою оптимізації
характеристик і зменшення вартості.
В 1994-1995 рр. у відділі виконано розробку і
виготовлено дослідний зразок першої в Україні
цифрової системи вимірювання параметрів нор
мального режиму приєднань підстанції, включно з
обліком електроенергії, в складі цифрової системи
управління підстанцією 3 5 /1 0 кВ, а також комп
лексу програмно-технічних засобів на базі спеціа
лізованих промислових контролерів для передачі
інформації від системи та її прийому на диспетчер
ському пункті верхнього рівня управління.
Виходячи з результатів попередніх досліджень,
канд.техн.наук Є.М.Танкевичем запропоновано
комплексне розв’язання задачі інформаційного за
безпечення систем управління шляхом побудови
та застосування багатофункціонального засобу ви
мірювання електричних величин як єдиного уні
фікованого джерела вимірювальної і повідомляю
чої інформації та ретранслятора командної інфор
мації для систем диспетчерського управління,
систем комерційного обліку електроенергії, конт
ролю та управління її якістю. Розроблена схема і
алгоритми перетворення інформації таким засо
бом вимірювання, запропоновано метод визначен
ня ним частоти мережі, який характеризується
високою точністю і реалізується в темпі контрольо
ваного процесу, а також метод визначення скла
дових потужності, що грунтується на принципах
максимальпості повної потужності та адитивності
всіх її складових.
Розроблено науково-технічні засади і технічну
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документацію, на основі якої ВО "Київприлад" роз
почав промислове виробництво трифазного бага
тофункціонального ДЕ типу "Каскад”, який забез
печуючи комплекс необхідних споживацьких
властивостей, задовольняє усім вимогам націо
нальних і вітчизняних стандартів, ринку електро
енергії і відповідає світовим тенденціям розвитку
техніки вимірювань в електроенергетиці (рис. 2).
Застосування цього засобу вимірювання надає
можливості побудови сучасних багаторівневих роз
поділених систем управління електричною потуж
ністю та енергією, які реалізують перспективну
концепцію — інтелектуальний лічильник електро
енергії і неінтелектуальний пристрій збору даних.
Перелік вимірюваних "Каскадом" величин є ви
черпним для оптимального розв’язання з єдиних
позицій за допомогою таких систем задач обліку
електроенергії за тарифами, залежними від часу,
класу напруги та якості електроенергії; задач техно

логічного регулювання електропостачанням; ко
мерційного управління електро- і теплоспоживання і управління якістю електроенергії в темпі
реальних процесів. "Каскад" внесений до Державно
го реєстру засобів вимірювальної техніки. Це
перший в Україні багатофункціональний високого
класу точності лічильник активної та реактивної
енергії з метрологічно атестованими додатковими
функціями вимірювання струму, напруги, актив
ної та реактивної потужностей, коефіцієнту потуж
ності та частоти.
У відповідності до плану НДДКР Держкоменергозбереження на 2002-2003 рр. розроблено на
уково-технічну документацію (технічне завдання
та математичне забезпечення) вимірювача кілько
сті та якості електроенергії, яка передана ВО
"Київприлад" з метою організації його промисло
вого виробництва, як однієї з модифікацій лічиль
ника "Каскад".

Рис. 2
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Реалізація запропонованого підходу до ство
рення інформаційної основи систем комплексної
автоматизації ЕЕО забезпечує побудову ефектив
них, розподілених, багаторівневих систем управ
ління EEC з технічно раціональною та економічно
виправданою структурою.
На Всеукраїнському конкурсі "Лідер паливноенергетичного комплексу 2000" проект "Інтелекту
альний багатофункціональний засіб вимірювання
для систем обліку електроенергії та диспетчерсько
го управління промисловими і електроенергетич
ними об’єктами", серед авторів якого були співро
бітники відділу канд.техн.наук Є.М.Танкевич,
Г.М.Варський, І.ВЛковлєва, в номінації "Наукова
розробка" нагороджено Дипломом лауреата.
На основі дослідження номенклатури, способів
і умов регламентації метрологічних характеристик
окремих компонентів первинних ВК систем обліку
електроенергії, впливу па них спотворень сину
соїдної форми вимірювальних сигналів і несиметрії мережі запропонована вдосконалена мето
дологія оцінювання похибок первинних ВК, яка за
безпечує більш точне врахування об’ємів метро
логічних втрат електроенергії при складанні її ба
лансу на ЕЕО, насамперед за умов незначних та
нестабільних навантажень.
В нагальній проблемі виявлення і зниження
втрат електроенергії задача підвищення точності і
достовірності її вимірювання та обліку посідає, на
наш погляд, одне з ключових місць. Це обумовлює
необхідність ретельного та глибокого дослідження
усіх факторів, що виливають на зазначені харак
теристики вимірювань в трифазних мережах. До
факторів, яким досі приділялось недостатньо уваги,
зокрема, належать кількість ВТ в групах, їх
індивідуальні метрологічні характеристики; конфі
гурація схеми з’єднання трансформаторів і вимі
рювальних елементів лічильника, що є їх вторин
ним навантаженням; режими роботи ВТ у групі;
режими роботи мережі та робочі умови вимі
рювань. Канд.техн.наук І.В.Яковлєвою здійснено
формалізований математичний опис виконуваних
у складі трифазних ВК потужності та енергії, про
цедур вимірювання трифазного струму та напруги,
і на цій базі розроблено універсальну математичну
модель сумарних похибок ВК електроенергії. Вико
нано дослідження характеристик точності вимірю
вання і обліку електроенергії в найбільш пошире
них в експлуатації ВК.
Показано, що ефективним способом змен
шення похибки ВК може стати виключення в авто
матичному режимі систематичної похибки транс
форматорної схеми увімкнення лічильника елек
троенергії шляхом внесення поправок до результа
ту вимірювання, які визначаються на основі
результатів повірки ВТ і вимірювання коефіцієнта
потужності контрольованої електромережі. Цим
створено підгрунтя для розробки та впровадження
методики виконання вимірювання електричної
потужності та енергії з автоматичним коригуван
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ням результату вимірювання і побудови систем
обліку електроенергії високої точності.
Однією з останніх робіт, виконаних у відділі за
активної участі канд.техн.наук В.В.Масляника та
Г.М.Варського, є створення науково-методичних
основ проектування високоточних високовольтних
ТС з використанням нових магнітних матеріалів і
електронних схем корекції похибок. Такі ТС су
місні з цифровими системами керування електро
мережами і відповідають сучасним світовим тен
денціям технологічного розвитку, міжнародним
нормам та стандартам. Розроблена методика є най
важливішим компонентом системи проектування
ТС і буде активно задіяна в подальшій роботі зі
створення високотехнологічних та технічно доско
налих ТМ нового покоління на етапах розробки та
виготовлення їх макетних та експериментальних
зразків.
Виробництво таких високоточних ТС, що
користуються суттєвим попитом на вітчизняному
та світовому ринках, забезпечує економію дорогих
матеріалів та енергоресурсів, а їх впровадження в
енергомережах України сприятиме зменшенню
метрологічних втрат електроенергії і підвищенню
точності її обліку.
Сучасний рівень інформатизації електроенер
гетичних систем в Україні в значній мірі визна
чається не тільки дослідженнями і розробками, що
забезпечують високий рівень засобів вимірювання,
а і дослідженнями мікропроцесорних систем уп
равління в енергетиці. На початку 80-х років мину
лого століття ці дослідження були розпочаті
відділом автоматизації одним з перших в Україні.
Роботи проводились в рамках створеного нового
наукового напрямку з розробки теоретичних основ,
принципів та методів інформатизації на основі
мікропроцесорних систем [10, 11, 16]. За розробку
теоретичних основ та методів інформатизації, а та
кож широке впровадження їх в електроенергетиці в
1995 р. академіку Б.С.Стогиію та докт.техн.наук
О.В.Кириленку було присуджено премію НАН Ук
раїни ім. С.ОЛебедєва.
Як відомо, основою інформатизації є база да
них, яку необхідно було створити та постійно онов
лювати. Тому на цьому етапі досліджень першочер
говою стала проблема збору даних, яку можна було
вирішити лише після розв’язання задачі реєстрації
електричних параметрів на електроенергетичних
та електротехнічних об’єктах (генераторах, роз
подільчих пристроях, підстанціях, лініях електро
передачі). Були проведені дослідження, розроблені
принципи та створені мікропроцесорні системи
для реєстрації параметрів нормальних та аварійних
режимів, в основному, струмів, напруг та дискрет
них сигналів релейно-контактної логіки пристроїв
релейного захисту та протиаварійної автоматики.
Було створено серію мікропроцесорних систем для
захисту, вимірювання, реєстрації параметрів ава
рійних режимів в електроенергетичних системах та
швидкоплинних процесів в електротехнологічних
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установках. Широке впровадження в електроенер
гетиці отримав найбільш досконалий зі створених
— інформаційно-діагностичний комплекс (ІДК)
"Регіна" (рис. 3).
Інформаційно-діагностичний комплекс (ІДК)
"Регіна" призначений для реєстрації аналогових та
дискретних сигналів, аналізу розвитку аварійних
ситуацій, оцінки функціонування пристроїв релей
ного захисту та автоматики, визначення місця
пошкодження під час коротких замикань на лініях
електропередачі, визначення залишкового ресурсу
високовольтних вимикачів, побудови добової відо
мості режимів, проведення фазового та гармоніч
ного аналізу синусоїдних сигналів, виділення си
метричних складових в трифазних мережах змін
ного струму, виведення інформації у вигляді тек
стових повідомлень, графіків та таблиць на екран
дисплею та на друк, а також передачі зареєстрованої
та обробленої інформації на будь-які вищі рівні уп
равління. На даний час реалізовані дві структури
ІДК "Регіна": у вигляді двох рівнів та у вигляді ло
кальної мережі.
В "Регіні" нижній рівень у вигляді двох рівнів
створюють реєстратори аналогових та дискретних
сигналів, розподілених на об’єкті. Число реєстра
торів визначається кількістю аналогових та дис
кретних сигналів, які підлягають обробці. Верхній
рівень складається з ПЕОМ, модему та блоку авто
запуску. Реєстратори з’єднуються з верхнім рівнем
через послідовний інтерфейс. В "Регіні" у вигляді
локальної мережі вся інформація від реєстраторів
надходить через комунікаційний сервер, а кількість

користувачів цією інформацією не обмежена.
ІДК "Регіна" сертифікований відповідними
органами в Україні і Білорусі, а також включений
до Державного реєстру засобів вимірю-вальної
техніки України та Білорусі.
В травні 2005 року М ПП "Анігер", яке на даний
час займається виробництвом ІДК "Регіна", сертифіковано на відповідність вимогам міжнародного
стандарту 180 9001:2000.
Створений реєстратор став базовим при побу
дові інформаційно-довідкових, діагностичних та
моніторингових систем для електроенергетики та
інших галузей народного господарства. Основне
застосування ІДК "Регіна" — "велика" електроенер
гетика. Сотні комплексів працюють на АЕС, ТЕС,
ТЕЦ, ГЕС, підстанціях напругою 750, 500, 330,
154,110 кВ. ІДК "Регіна" застосовується не тільки в
Україні, а і в Білорусії, Казахстані, Азербайджані,
Молдові. Дуже широке застосування розробка
отримала в системах електропостачання залізниць
у вирішенні такої важливої проблеми як визначен
ня місця пошкодження контактних мереж рухомих
потягів як змінного, так і постійного струму. При
строями визначення місць пошкоджень контро
люється понад 2000 кілометрів електрифікованих
ліній "Укрзалізниці". В даний час оснащення
підстанцій, що живлять контактні мережі, пристро
ями для визначення місць пошкоджень успішно
продовжується.
За розробку і впровадження корпоративної ін
тегрованої системи управління електричними ме
режами "Укрзалізниці" співробітники відділу

Рис. З
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канд.техн.наук М.Ф.Сопель і канд.техн.наук В.Л ЛГутик стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу
"Лідер паливно-енергетичного комплексу" в 2001
році. Слід зазначити, що створенню ІДК "Регіна"
сприяла плідна творчість провідних інженерів
відділу В.В.Сорочинського, С.Я.Дячука, О.М.Панюшкіна, Ю.М.Довгодька, О.С.Михайлевського та
О.О.Іщенка.
ІДК "Регіна" застосовується також на компре
сорних станціях, промислових підприємствах
(електрозабезпечення), великих котельнях та інше.
З часом розвинулась низка специфічних за
стосувань "Регіни". Були проведені дослідження
процесів старіння ізоляції, визначені методи, роз
роблені алгоритми та створено систему авто
матичного контролю ізоляції під робочою напру
гою за параметром "комплексна провідність" тран
сформаторів струму, лінійних ізоляторів та високо
вольтних вводів силових трансформаторів, яку
впроваджено в розподільчих пристроях 750 кВ та
330 кВ підстанції "Вінницька-750". Система забез
печує по точності вимірів діелектричних харак
теристик виконання вимог державного стандарту.
Було покладено початок новому напрямку —
вирішення проблеми діагностування та моніто
рингу основних комутаційних апаратів — високо
вольтних вимикачів. Проведені дослідження з ді
агностики їх за параметрами струмів відключення
з визначенням ресурсу спрацювання та створено
пристрої для діагностування. Ці пристрої отрима
ли високу оцінку спеціалістів і користуються широ
ким попитом електротехнічних служб енергосистем.
Останнім часом на підстанціях впроваджують
ся більш надійні елегазові вимикачі. І хоча в експлу
атації вони значно простіші і потребують менших
затрат, але для надійності їхнього функціонування
необхідний постійний моніторинг тиску і відносної
густини елегазу, стану пружин або тиску в
гідравлічній системі, справності і рівня напруги в
колах управління. Під час експлуатації здійсню
ється лише візуальний контроль елегазу (прила
дами зі стрілкою) і положення вимикача "ВКЛВІДКЛ" — за вказівним реле. Для підвищення
ефективності експлуатації елегазових вимикачів і
запобігання аварійних ситуацій, пов’язаних з пору
шенням технологічних параметрів роботи, у відділі
розроблено систему моніторингу стану елегазових
вимикачів, яку впроваджено на ПС 750 кВ "Захід
ноукраїнська". Провідна роль у її створенні на
лежить А.В.Панову.
Початок 21 століття визначив для відділу нові
перспективи наукових та науково-технічних дог
сліджень. Ш лях української економіки, зокрема
електроенергетики, до євроінтеграції вимагає роз
в’язку цілої низки важливих оперативно-технічних
задач в різноманітних режимах роботи об’єднаної
української енергосистеми. Це пов’язане з тим, що
надійну, гнучку і достатньо ефективну її роботу
можна забезпечити при переході на новий рівень —
збільшення інформатизації та автоматизації. Ін-
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форматизована електроенергетика з єдиним загальноенергетичним середовищем, інформацій
ною інфраструктурою, дозволить вирішувати весь
комплекс задач в цій галузі, виконуючи умови
пильного моніторингу та глибокої діагностики
плинних, а особливо перехідних режимів функ
ціонування. Для надійного функціонування енер
госистем та об’єктів поряд з реєстраторами елек
тромагнітних перехідних режимів необхідно ство
рювати швидкодіючі засоби моніторингу електро
механічних перехідних режимів енергосистем, що
оперативно реєструють частоту, активну та реак
тивну потужності, струм та напругу. Постало за
вдання розробки принципів та методів побудови
точних засобів моніторингу, які функціонують в
масштабі реального часу із забезпеченням єдиної
часової прив’язки. Ця досить актуальна і своєчасна
проблема успішно була вирішена у відділі. В резуль
таті було створено систему моніторингу електроме
ханічних перехідних режимів (СМ ПР) енер
госистем. До її складу входять розроблені у відділі
нові реєстратори "Регіна-Ч" для прийому та
реєстрації миттєвих значень струмів і напруг,
вимірювань, обчислень, запису і подальшої пере
дачі в диспетчерський центр інформації про часто
ту, величини перебігу потужності, кути векторів на
пруги з прив’язкою до сигналів точного часу,
отримуваних від сугіутникової системи GPS.
Інформація надходить з п’яти об’єктів України:
Південноукраїнської АЕС, Хмельницької АЕС,
Західноукраїнської ПС 750 кВ, Донбаської ПС 750
кВ, ПС Мукачеве 400 кВ. Впровадження "Регіни-Ч"
дозволяє вирішити низку важливих задач, зокрема
надання необхідних синхронізованих параметрів в
СМПР ЦДУ енергосистем Росії, з якою об’єднана
енергетична система України працює паралельно,
надання необхідних синхронізованих параметрів в
систему моніторингу Європи UCTE (при пара
лельній роботі), створення власної державної
системи моніторингу перехідних режимів (СМПР)
(в тому числі тривалих перехідних режимів). Ство
рення останньої забезпечує перевірку достовірності
розрахункових моделей і оцінки результатів розра
хунків режимів, створення бібліотеки режимів, яка
дозволяє перейти від протиаварійної автоматики
(ПА), орієнтованої на виконання об’ємів розванта
жувальних заходів, визначених за найбільш важ
кими збуреннями, до автоматики, що визначає
оптимізовані об’єми дій, використовуючи методи
аналізу ризику. Ця система дозволяє також забез
печити оперативний персонал НЕК та енерго
систем достовірним моніторингом плинних режи
мів за рахунок динамічного надання параметрів від
усіх необхідних об’єктів системи, зведених до
єдиного часу, створити передумови для плано
мірного впровадження систем АСУ ТП енерго
об’єктів і вдосконалення систем АСДУ енер
госистем та енергооб’єднань, створити інформа
ційну базу для виконання ефективного комплексу
"порадника диспетчера", що діє в режимі, наближе-
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ному до "on-line", за рахунок швидкісних, син
хронізованих за часом, телевимірювань та теле
сигналізації, забезпечити можливості виконання
чіткого і достовірного аналізу причин появи, ходу
розвитку і ліквідації аварійних режимів, створити
умови для вдосконалення ПА АЕС України з ура
хуванням зміни плинних режимів, створення і
розвитку центральної координуючої системи
протиаварійиого управління об’єднань, що забез
печує автоматичне відновлення балансу активної і
реактивної потужностей під час аварійного випа
дання крупних об’єктів генерації чи відділення
великих районів навантаження та ін.
Реєстратор "Регіна-Ч" забезпечує точність на
рівні кращих світових досягнень. Час, наприклад,
фіксується з точністю 20 мікросекунд, а кут — 1
градус.
За розробку і впровадження науковоємних тех
нологій в електроенергетиці в 2005 році було
присуджено Державну премію України в галузі на
уки і техніки провідному науковому співробітнику
канд.техн.наук М.Ф.Сопелю, крім того, співробіт
ники відділу автоматизації О.М.Панюшкін і
Ю.В.Пилипенко за розробку і впровадження систе
ми моніторингу перехідних режимів енергосистем
в 2006 році стали лауреатами Всеукраїнського кон
курсу "Лідер паливно-енергетичного комплексу" в
номінації "Науково-технічна розробка".
В даний час розв’язується нова і складна проб
лема створення першої на теренах колишнього
СРСР автоматизованої системи керування техно
логічними процесами (АСКТП) підстанції 750 кВ
в нормальних, аварійних та післяаварійиих
режимах. Завдяки інтеграції в єдиний комплекс
систем релейного захисту та протиаварійної авто
матики, забезпечується можливість керування тех
нологічними процесами як в автоматизованому
режимі, так і в автономному через пристрої релей
ного захисту та протиаварійної автоматики. За
рахунок концентрації інформації від мікропроце
сорних пристроїв релейного захисту та автоматики
мікропроцесорних пристроїв керування вимикача
ми, контролерів, реєстраторів аварійних подій,
лічильників електричної енергії та підсистем моні
торингу надається можливість з робочого місця
оперативного персоналу проводити повний конт
роль стану технологічного обладнання, керувати
всіма комутаційними апаратами, простежувати
зміну системних параметрів, забезпечити опе
ративний аналіз аварійної ситуації, діагностувати
стан основного обладнання. У створенні АСУ ТП,
впровадження якої передбачається на новостворю
ваній підстанції 750 кВ "Київська", беруть участь
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багато організацій із використанням зарубіжного
досвіду. Серед них провідне місце належить ко
лективу відділу автоматизації елек-тричних систем
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