
альних заходів, які направлені на введення 
показників безпеки режиму в допустимі границі.

Вирішення проблеми керування режимами 
електричних мереж дасть можливість забезпечити 
виконання вимог, які висувають сучасне і перс
пективні покоління споживачів до постачання їх 
енергією.
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Проблеми моделювання та керування режимами 
електроенергетичних систем

Надано огляд теоретичних і практичних результатів у створенні методів моделювання і програмних засобів автоматизації диспет
черського керування електроенергетичними системами, одержаних у відділі аналізу режимів ЕЕС Інституту електродинаміки НАН  
України з початку 80-хроків по теперішній час.

Представлен обзор теоретических и практических результатов в создании методов моделирования и программных средств авто
матизации диспетчерского управления электроэнергетическими системами, полученных в отделе анализа режимов ЭЭС Институ
та электродинамики НАН Украины с начала 80-х годов по настоящее время.

Дослідження в напрямку моделювання, авто
матизації та керування режимами електроенер
гетичних об’єктів та систем виконувалися у створе
ній і очолюваній професором Л. В. Цукерником 
лабораторії електростанцій та енергосистем, яка ді
яла в Інституті електротехніки АН УРСР з моменту 
його створення в 1947 р. У 1963 р., коли інститут 
отримав назву Інститут електродинаміки, на базі 
лабораторії було створено два відділи — відділ авто

матизації електричних систем та відділ моделю
вання електричних систем. Останній до 1980 р. 
очолював Л. В. Цукерник. З 1981 р. завідувачем 
відділу, який став називатися відділом аналізу ре
жимів електроенергетичних систем, став В. М. 
Авраменко. В 2006 р. цей відділ було об’єднано із 
створеним в 1995 р. відділом моделювання елек
троенергетичних об’єктів. Об’єднаний відділ одер
жав назву відділу моделювання електроенер-
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гетичних об’єктів та систем і очолив його академік 
НАН України О.В.Кириленко.

На початку 50-их років в Інституті електро
техніки під керівництвом академіка С.ОЛебедєва 
було створено першу в континентальній Європі 
цифрову електронну обчислювальну машину 
(ЕОМ) — МЕСМ. За її допомогою в лабораторії 
електростанцій та енергосистем під керівництвом 
Л.В.Цукерника було виконано одну з перших робіт 
щодо застосування цифрових ЕОМ в електроенер
гетиці. Коли наприкінці 50-их — на початку 60-их 
років в СРСР з’явилися серійні ЕОМ першого 
покоління, зокрема "Урал-2", Інститут електро
техніки АН УРСР став піонером у розробці методів 
і програм розрахунку нормальних і аварійних 
режимів та стійкості електроенергетичних систем 
(EEC). Розроблені тут (з 1963 р. — у відділі моделю
вання електричних систем Інституту електро
динаміки) програми знайшли широке, всесоюзне 
впровадження та використання в енергосистемах 
Радянського Союзу. Інтенсивна робота в цьому на
прямку тривала і стосовно використання ЕОМ дру
гого покоління [3, 9].

Поява у другій половині 70-их років і нарощу
вання продуктивності ЕОМ третього покоління 
висунули задачу розробки нових методів розрахун
ку режимів EEC. Аналогічна задача постала перед 
нами і наприкінці 80-их років, коли з’явилися й 
почали стрімко нарощувати продуктивність персо
нальні ЕОМ [10]. Використання мікропроцесорної 
(МП) техніки також у засобах захисту, нротиава- 
рійної автоматики та реєстрації параметрів режиму 
EEC зробило актуальною задачу моделювання 
таких пристроїв, використання МП реєстраторів у 
задачах розрахунку режимів EEC. Над цими проб
лемами як задачею удосконалення автоматизо
ваних систем диспетчерського управління (АСДУ) 
EEC працював протягом останніх 25 років відділ 
аналізу режимів електроенергетичних систем 
(APEC). Результатам цієї роботи присвячений 
даний огляд.

Аналіз і прогнозування електричних наван
тажень. Електричне навантаження (ЕН) є одним з 
основних параметрів, що визначають режим 
роботи EEC. Від повноти, вірогідності й своєчас
ності інформації про поточні і, особливо, очікувані 
значення ЕН істотно залежить ефективність керу
вання EEC, аналіз і планування режимів. У даний 
час, як правило, прогнозуються сумарні електричні 
навантаження (СЕН), хоча для рішення завдань 
оперативного керування EEC необхідно прогнозу
вати й вузлові електричні навантаження [40].

Розробка методів, алгоритмів і програм прог
нозування ЕН в ІЕД НАНУ була розпочата напри
кінці сімдесятих років минулого сторіччя. На осно
ві розробленого методу й алгоритму інформатив
ного аналізу й короткострокового прогнозування 
періодично нестаціонарних випадкових процесів 
була складена програма для ЄС ЕОМ третього 
покоління [39]. Проведені численні розрахунки з

оперативного й короткострокового прогнозування 
СЕН у процесі впровадження програми в ОДУ 
Півдня, Донбасенерго, Дніпроенерго, Київенерго, 
Харківенерго та інших організаціях показали, що в 
цілому результати прогнозування виявлялися 
більш точними й стабільними в порівнянні з ре
зультатами, які були одержані працівниками служб 
режимів, що безпосередньо займаються прогнозу
ванням СЕН за допомогою сформованих на основі 
багаторічного досвіду евристичних прийомів.

Аналіз добових графіків СЕН ряду енерго
систем показав, що точність і надійність прогнозу
вання залежить від повноти й вірогідності вихідної 
інформації про навантаження та факторів, що 
впливають на них, а також від ступеня адекватності 
математичної моделі ЕН реальним процесам, що 
викликають зміни ЕН у часі. Використання як опе
ратора прогнозування дискретного фільтра Калма- 
на (ФК), субоптимального через різні спрощення, 
які обумовлені необхідністю зниження витрат 
машинного часу, дозволило підвищити надійність 
результатів прогнозування [31, 40]. Розроблена 
програма оперативного прогнозування СЕН енер- 
гооб’єднапня та енергосистем, які входять до нього, 
була впроваджена в ОДУ Уралу.

Інерційність ідентифікації параметрів ФК, що 
впливають на точність прогнозування, була подо
лана за рахунок більш своєчасного визначення мо
ментів зміни властивостей випадкових процесів 
зміни ЕН. Для підвищення точності оперативного 
прогнозування на екстремальних точках добового 
графіка використовується процедура двохчастот- 
ної фільтрації [32]. Можливість одержання оцінок 
вектора СЕН із більшою частотою дозволяє здійс
нити уточнення матриці переходу в міру наближен
ня до точки прогнозу.

У спеціальному блоці на основі попередньо 
розрахованих статистичних і детермінованих ха
рактеристик на різних інтервалах часу здійсню
ється перевірка кожного поточного значення СЕН 
на аномальність, діагностика повільної й стрибко
подібної зміни процесу й відповідно до цього прий
мається рішення при прогнозуванні з даної точки.

У загальному випадку похибки вихідної ін
формації істотно впливають на точність резуль
татів всіх видів прогнозування, тому було розробле
но кілька методик і алгоритмів виключення ано
мальних вимірів і заповнення відсутніх даних [37].

Ефективність роботи з побудови й порівняль
ної оцінки математичних моделей для вирішення 
задач прогнозування підвищується при наявності 
спеціалізованої бази даних, яка дозволяє здійсню
вати ретроспективний аналіз, обробку (детерміно
вану й статистичну) і відображення даних про ЕН 
та технологічні, метеорологічні, астрономічні чин
ники факторів, що впливають на СЕН [37]. Програ
ма адаптивного короткострокового прогнозування 
СЕН з інформаційною базою та програмами об
робки й відображення інформації для ПЕОМ була 
впроваджена у 1992 р. в ПЕО "Київенерго", а після
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модифікації в 1996 р. — в АК "Київенерго".
Досвід вирішення задач аналізу й прогнозуван

ня СЕН для різних енергооб’єктів і різних часових 
інтервалів показав, що ефективність рішення ком
плексної задачі прогнозування підвищується, як
що її розв’язувати на єдиній інформаційній базі з 
єдиних методологічних позицій як ієрархічну. При 
цьому необхідно взаємозалежно враховувати мето
дологічні, інформаційні, технологічні й алгорит
мічні проблеми [33]. Чинники, що впливають на 
СЕН, повинні враховуватися на тих ієрархічних 
рівнях, на яких можуть бути визначені стійкі сто- 
хастичні залежності СЕН від чинників, що впливають.

Для вирішення технологічних задач в енер
гетиці звичайно використовують три види прогно
зування: оперативне, короткострокове і довгостро
кове, причому відсутні затверджені і визнані інтер
вали часу для кожного виду прогнозування. Тому 
була розроблена й описана в [33] більш природна, 
із чіткою часовою градацією, класифікація шести 
видів прогнозування. Вони розрізняються но таких 
трьох часових характеристиках: дискретностях 
одержання й прогнозування інформації та гли
бинні прогнозування. Розроблена відповідно до цих 
принципів комплексна програма довгострокового 
прогнозування електроспоживання та максималь
них навантажень ЕЕС і енергорайонів була впро
ваджена в Азглавенерго.

Гідрометеоцентр України має у своєму розпо
рядженні більш повні відомості про метеофактори, 
ніж ті, які передаються в НЕК. Однак він прогнозує 
(не завжди точно) тільки середньодобову, макси
мальну й мінімальну температуру повітря із тридо
бовим горизонтом, тому повноту й точність ураху
вання метеорологічних факторів необхідно сиівстав- 
ляти з можливістю й точністю їх прогнозування.

При активному розв’язанні задач керування 
попитом на електроенергію із застосуванням еко
номічних, технологічних та організаційних заходів 
ЕН перестає бути вільним і необхідно дотриму
ватись коректності при застосуванні стохастичних 
методів побудови математичної моделі ЕН і оцінки 
результатів прогнозування.

Врахування економічних чинників, пов’язаних 
з регулюванням електроспоживання за рахунок: 
багатотарифного обліку електроенергії, оцінки 
зв’язку попиту на електроенергію з ціноїо на опто
вому ринку, врахування кон’юнктурного попиту на 
електроенергію енергоємними споживачами оці
нюється за зміною форми добових графіків ЕН [34].

У даний час у НЕК "Укренерго" надходить ін
формація з п’ятдесяти енергоємних підприємств 
(ЕнП) України (добове споживання енергії та зна
чення активної потужності в періоді ранкового і 
вечірнього максимумів навантаження енерго- 
об’єднання України). Впровадження на ЕнП прог
рам прогнозування електроспоживання (ЕС) і СЕН 
дозволить підвищити точність і вірогідність прог
нозування ЕС та СЕН НЕК "Укренерго".

Таким чином, для підвищення точності й

надійності вирішення задач усіх видів прогнозуван
ня ЕН та ЕС НЕК "Укренерго" необхідно: на єдиній 
інформаційній базі з єдиних методологічних пози
цій формувати ієрархічну модель ЕН; здійснювати 
достоверизацію вихідної інформації про СЕН і чи
нники, що на нього впливають; визначати зв’язок 
СЕН та ЕС із чинниками, що на нього виливають, 
на відповідних ієрархічних рівнях; одержувати очі
кувані значення, добові графіки ЕН і ЕС з ЕнП, 
тому що вони значною мірою впливають на фор
мування значень ЕН і ЕС на різних ієрархічних 
рівнях і часових інтервалах.

Розрахунки та аналіз нормальних режимів. 
Починаючи з 1976 року, дослідження з розрахунків 
та аналізу на ЕОМ нормальних сталих режимів 
(HP) для цілей їхнього планування в складних 
електричних мережах ЕЕС велися на основі моди
фікованого методу Ньютона, що передбачає на 
кожній ітерації роздільне рішення рівнянь щодо по
правок до модулів і кутів вузлових напруг.

Була розроблена відповідна комплексна мето
дика, яка враховує всі необхідні технологічні фак
тори, вимагає невеликих витрат оперативної па
м’яті ЕОМ, машинного часу й забезпечує надійну 
збіжність ітераційного процесу визначення вузло
вих напруг за рахунок використання спеціальних 
запропонованих нами заходів [19].

На основі виконаних досліджень розроблені 
програми V-VI-14 і V-VI-24 розрахунків та аналізу 
HP на ЕОМ третього покоління та Програмний 
комплекс У-УІ-14П розрахунків та аналізу HP і ек- 
вівалентування на ПЕОМ в складних електричних 
мережах об’ємом до 1000 вузлів і впроваджені в 
промислову експлуатацію в ряді ЕЕС України [19].

Розрахунки га аналіз аварійних режимів, роз
рахунки уставок пристроїв захисту. Значний вне
сок відділ APEC вніс у створення й впровадження 
методик і програмних засобів розрахунків та 
аналізу на ЕОМ аварійних режимів, насамперед 
струмів КЗ (і пов’язаних з ними технологічних роз
рахунків) у складних електричних мережах 110- 
750 кВ ЕЕС.

Відділ був піонером у СРСР у даному напрямку, 
вів дослідження широким фронтом, перебував на 
вістрі найбільш актуальних проблем, розробляв і 
широко впроваджував промислове програмне за
безпечення на ЕОМ всіх поколінь, вплинув і про
довжує впливати на стан справ у цій галузі застосу
вання ЕОМ для електричних розрахунків.

Роботи, проведені відділом APEC по розрахун
ках та аналізу на ЕОМ аварійних режимів, носили 
багатоцільовий характер, але в першу чергу були 
орієнтовані на перманентні, найбільш часті, склад
ні й об’ємні розрахунки — призначені для цілей 
релейного захисту (РЗ).

Нижче наведено найбільш значні теоретичні 
результати, отримані нами стосовно розрахунків на 
ЕОМ аварійних режимів прямим методом вузло
вих напруг в останні десятиліття:

— перетворення в підрежимах (з метою еко-
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номії витрат машинного часу) вихідних власних і 
взаємних опорів і доаварійних напруг вузлів при 
реалізації різноманітних комутацій (відключень, 
відключень і заземлень, змін параметрів, підклю
чень) віток всіх типів (у тому числі із взаємною 
індукцією, ЕРС, ємнісною провідністю, трансфор
мацією, нульового опору) на основі двох комплекс
них методик (і кожної із них — у двох модифікаціях
— відповідно для почергової і одночасної реалізації 
необхідних трифазних комутацій нідрежиму) [9, 
17,21];

-- врахування у явному вигляді з’єднань еле
ментів нульового опору [9,17, 22, 23];

—автоматизація розрахунків КЗ у відсутніх у 
вихідній схемі проміжних точках повітряних ліній
— ПЛ (з урахуванням взаємної індукції і ємнісної 
провідності ПЛ) [9, 22, 23];

— розробка комплексної методики, що ефек
тивно використовує слабке заповнення вихідних і 
перетворених по Гауссу матриць вузлових провід- 
ностей (і струмів) складних електричних мереж 
EEC великого об’єму для мінімізації витрат часу і 
пам’яті ЕОМ [20,23];

— розробка комплексної методики еквівален- 
тування складних електричних мереж [21,23];

— розробка комплексної методики автомати
зованих варіантних розрахунків аварійних режимів 
і пов’язаних з ними технологічних розрахунків (з 
мінімізацією витрат ручної праці, часу й опера
тивної пам’яті ЕОМ) у складних мережах EEC, що 
базується на ієрархічному гібридному інформацій
но-математичному моделюванні електричної ме
режі [9 ,21, 23];

— розробка комплексної методики розрахун
ків складнонесиметричних режимів [9, 15, 22];

— розробка методики визначення шунтів пря
мої послідовності КЗ, неповнофазиих і складно- 
несиметричних режимів [9, 16, 22];

— розвиток методики урахування при розра
хунках КЗ і неповнофазних режимів у складних 
електричних мережах EEC параметрів навантажу
вальних режимів з безпосереднім використанням 
принципу накладення [9, 16, 22];

— розробка методики врахування при розра
хунках КЗ, неповнофазних і складнонесиметрич
них режимів у складних електричних мережах EEC 
параметрів навантажувальних режимів (HP) і елек
тромеханічних перехідних процесів (ЕМПП) за до
помогою ЕРС еквівалентних генераторів, які зада
ються або автоматично обчислюються щодо гра
ничних вузлів необхідних ПЛ (або досліджуваних 
районів) [9, 16, 22,];

— розробка комплексних методик автоматизо
ваних розрахунків на ЕОМ уставок вітчизняних ре
лейних (типових) струмових захистів нульової по
слідовності від КЗ на землю й дистанційних і стру
мових захистів від міжфазних КЗ у складних 
електричних мережах EEC [9];

— розробка комплексних методик автома
тизованих розрахунків на ЕОМ уставок мікропро
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цесорних (МП) струмових захистів від КЗ на зем
лю, максимальних струмових захистів і дистан
ційних захистів від всіх видів КЗ у МП терміналах 
7SA513 і 7SA522 фірми Siemens, REL521(511) і 
REL670 фірми ABB, L60 фірми General Electric у 
складних електричних мережах EEC із урахуван
ням суттєвих особливостей цих захистів. Останнє 
в найбільшій мірі стосується МП дистанційних за
хистів (у цих МП терміналах) як вельми важних, 
функціонально складних і таких, що мають рішен
ня, які значно відрізняються від вітчизняних РЗ. 
[18,24].

Перераховані методичні розробки реалізовані 
в програмах і Програмних комплексах відділу 
APEC, які одержали широке практичне застосуван
ня в експлуатуючих і проектних енергетичних 
організаціях.

Головні реалізації відділу APEC для ЕОМ тре
тього покоління: Програмні комплекси V-VI-18, V- 
VI-20, V-VI-28 автоматизованих розрахунків ава
рійних режимів в електричних мережах об’ємом до 
1000 вузлів, далі програмні комплекси V-VI-38, V- 
VI-40 і V-VI-48, V-VI-50 — в електричних мережах 
об’ємом відповідно до 2000 і 3000 вузлів [21—23]. 
Всі перераховані комплекси одержали всесоюзне 
впровадження.

Для персональних ЕОМ у відділі APEC (почи
наючи з 1988 року) були розроблені програмні 
комплекси У-УІ-50П1," У-УІ-50П2 і У-УІ-50ПЗ 
для складних електричних мереж об’ємом до 3000 
вузлів [18, 24]. Комплекс У-УІ-50П1 був аналогом 
останньої нашої розробки для ЕОМ третього поко
ління — комплексу V-VI-50 й одержав всесоюзне 
впровадження (головним чином — стосовно до ПЕ
ОМ АТ-286). Комплекс У-УІ-50П2 мав вже у сво
єму складі програми для вибору уставок вітчиз
няних РЗ і захистів у МП терміналах 7SA513 фірми 
Siemens.

Для комплексу У-У 1-50 ПЗ було розроблено, на 
додаток до 7SA513, комплексне програмне забез
печення для розрахунків уставок струмових і дис
танційних захистів у МП терміналах 7SA522, 
REL521 (511) і його перша версія — для МП термі
налів L60.

На даний момент Програмний комплекс V- 
УІ-50ПЗ є нашою робочою версією комплексного 
програмного забезпечення для розрахунків на ПЕ
ОМ аварійних режимів і пов’язаних з ними техно
логічних розрахунків, що безупинно розвивається 
й поповнюється.

Комплекси У-УІ-50П2, У-УІ-50ПЗ (у різній 
комплектації) впроваджені в промислову експлуа
тацію в ПЕК "Укренерго" і всіх 8 регіональних EEC 
України, у багатьох енергетичних організаціях Ро
сії, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та ін.

Розрахунки та аналіз перехідних режимів та 
стійкості, розрахунки для налаштування проти- 
аварійної автоматики. В задачі розрахунку елект
ромеханічних перехідних процесів EEC принци
повим моментом при переході на ЕОМ 3-го поко-
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ління стало використання прямого, безітеративно- 
го методу розрахунку електричного режиму на 
інтервалі шляхом ефективної алгоритмічної 
організації методу виключення Гаусса при роботі зі 
слабкозаповненою матрицею. Іншим важливим 
моментом був перехід на неявні методи чисельного 
інтегрування й модифікація базового методу 
(Адамса 2-го порядку) з урахуванням фізичних 
особливостей розв’язуваної системи нелінійних 
диференціальних рівнянь. Для синхронних ма
шин, систем автоматичного регулювання частоти 
обертання та збудження сформований і реалізо
ваний ряд моделей зростаючої складності. Розроб
лено гнучку систему моделювання протиаварійної 
автоматики. Наведені наукові результати [1,11, 41] 
реалізовані в програмах УДАР-2,3,4, впроваджених 
у ряді ОДУ й енергосистем. У складі розробленого 
програмного забезпечення для розв’язку електро
технічних завдань АСДУ ці програми відзначені 
срібною медаллю ВДНГ СРСР в 1988 р. За розробку 
методів, алгоритмів і програм розрахунку режимів 
і стійкості енергосистем в 1991 р. В.М.Авраменку 
була присуджена премія Академії наук України ім. 
С.ОЛебедєва.

Методи моделювання й алгоритми рішення, 
що показали свою ефективність на ЕОМ третього 
покоління, були реалізовані в програмному комп
лексі АВР-62 для персональних ЕОМ [5]. Крім роз
рахунку динамічної стійкості, у комплексі передба
чений розрахунок стаціонарного електричного ре
жиму EEC у двох модифікаціях — традиційній, як 
задачі розрахунку планованого режиму при за
даних (бажаних) рівнях напруги на станціях, з ура
хуванням обмежень по реактивній потужності, і як 
задача розрахунку післяаварійного режиму, який 
виникає без втручання людини, лише під дією ав
томатичних регуляторів частоти та збудження син
хронних генераторів. Для розрахунку важких ре
жимів, що супроводжуються значними знижен
нями напруги, у програмі передбачено врахування 
самовимикання навантаження. Аналогічне розши
рення динамічних характеристик навантаження 
виконано також у програмі розрахунку динамічної 
стійкості.

Живучість — властивість складних систем збе
рігати й відновлювати основні функції при екстре
мальних виливах і відмовах, не допускаючи не
прийнятних наслідків. Живучість енергосистем, як 
і їхня стійкоздатність, повинна визначатися на 
множині збурень, але на відміну від останнього роз
глядаються збурення, які мають екстремальний, 
каскадний характер [2]. Запропоновано сценарії 
для аналізу живучості еиергооб’єднань формувати 
за допомогою так званих важких відмов, викорис
товуючи як норматив найбільш достовірну статис
тичну інформацію про каскадні аварії — 3 послі
довних відмови в ланцюжку.

В останні роки спостерігається загострення 
проблеми живучості великих енергооб’єднань. 
Значною мірою це пов’язано з лібералізацією елек

троенергетики. Ми приділяємо цьому питанню 
велику увагу [4] і робимо з нашого аналізу наступні 
висновки.

1. Впровадження в електроенергетиці суто рин
кових відносин (дерегулювання енергетики) ство
рює серйозні загрози надійності й живучості енер
гетичних об’єднань.

2. Негативні наслідки дерегулювання енер
гетики можуть бути пом’якшені за рахунок засто
сування досконалої протиаварійної автоматики та 
розвинених засобів підтримки оперативної діяль
ності диспетчерського персоналу.

3. Іншим важелем є законодавче закріплення 
прав органів диспетчерського керування в забезпе
ченні протиаварійної керованості електроенерге
тичних систем.

4. Для запобігання катастрофічних аварій на 
Україні необхідно зберегги й розвивати системосг- 
ворюючу мережу 750 кВ та зв’язки достатньої по
тужності з єдиною енергосистемою Росії, а також 
централізоване ієрархічне диспетчерське керування.

Досить корисною при керуванні EEC — і при 
плануванні режимів, і, в перспективі, при автома
тичному протиаварійному керуванні — може бути 
кількісна оцінка рівня динамічної стійкості при за
даному збуренні. Разом з А.В.Степановим (Інсти
тут проблем моделювання в енергетиці НАН Ук
раїни) нами розроблений [13] метод розрахунку 
коефіцієнта запасу динамічної стійкості з викорис
танням функції Ляпунова.

Мікропроцесорні (МП) пристрої захисту та ав
томатики виробляються не тільки багатьма зару
біжними фірмами, але й в Україні. Так, НВП "Хар- 
трон-Інкор" (м. Харків) розробило МП пристрій 
релейного захисту й автоматики "Діамант". Модель 
мікропроцесорної АЛАР реалізована [8] у програм
ному комплексі АВР-84/05 розрахунку перехідних 
процесів і стійкості EEC, який є продовженням на
ших попередніх розробок. Програмування викона
но з використанням Visual С + + і забезпечує роботу 
з операційною системою MS Windows 2000. За до
помогою комплексу забезпечується розв’язання на 
єдиній інформаційній базі таких задач: розрахунок 
стаціонарних режимів EEC — доаварійних та само- 
усталених післяаварійних; розрахунок та аналіз ди
намічної стійкості; розрахунок статичної стійкості 
(чисельним інтегруванням рівнянь динаміки при 
малих збуреннях); розрахунок тривалих пере
хідних процесів.

Ефективність оперативного керування енерго
системами значною мірою залежить від рівня під
готовки оперативно-диспетчерського персоналу. У 
його забезпеченні велику роль відіграють трена- 
жерпо-навчальні системи як сукупність технічних 
(власне комп’ютери) та програмних засобів. Тепер 
тренажер стає специфічною підсистемою опера
тивно-інформаційного комплексу (ОІК): за джере
лом інформації та формою відображення він спів
падає з ОІК, але на відміну від нього використову
ється поза поточною оперативною роботою дис-
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петчера. Переважна більшість режимних ситуацій 
для потреб диспетчерських тренувань може бути 
змодельована шляхом розрахунків усталених та са- 
моусталених режимів. Разом з тим, на етапі підго
товки тренування може бути необхідним і ко
рисним перевірка стійкості енергосистеми та дій 
відповідно протиаварійної автоматики в конкрет
ній схемно-режимній ситуації. Незначну кількісно, 
але дуже важливу для забезпечення стійкості, на
дійності та живучості енергосистеми частину тре
нувань складають ті тренування, які пов’язані з 
аварійним вимкненням потужних енергоблоків, 
поділом енергосистеми на иезбалансовані частини, 
роботою АЧР та ін. Для моделювання таких про
цесів найбільш адекватною реалізована нами в про
тотипі тренажера [6, 7] одночастотна модель дина
міки енергосистеми, яка нехтує взаємними коли
ваннями синхронних машин.

Задачі оперативного керування режимами. 
Можливості доступу до поточних або ретро
спективних вимірів параметрів режиму, які відкри
лися внаслідок впровадження оперативно-інфор
маційних комплексів (01К), стали потужним сти
мулом до розробки програм оперативного керуван
ня й, насамперед, до створення програмних засобів, 
призначених для вирішення задачі оцінювання 
стану. Цей період часу характеризувався розробкою 
методичних основ, пошуком математичних мето
дів для ефективного вирішення задач оперативного 
керування, а також розробкою програм дослідного, 
а потім і промислового призначення [27—29].

Першочергові проблеми були пов’язані з обме
женим обсягом телеметричної інформації, що над
ходить зі станцій і підстанцій енергосистем, а також 
із низькою якістю телевимірювань і надзвичайно 
низькою вірогідністю телесигналів.

Основна увага була зосереджена на питаннях 
забезпечення високої швидкодії і стійкості обчис
лювального процесу та одержання необхідної точ
ності результатів [ЗО].

Запропоновані рішення були реалізовані в про
грамах ІДОР-1 та ІДОР-2. Найбільш успішно ці 
програми використовувалися в Об’єднаних дис
петчерських управліннях Уралу, Північного Захо
ду, Півдня, Середньої Волги, а також у Центрально
му диспетчерському управлінні єдиної енерго
системи СРСР.

Автономний модуль оцінювання стану був 
включений до складу централізованої системи про
тиаварійної автоматики ОЕС Уралу. Розроблена 
система з 1989 по 2004 рік в реальному масштабі 
часу уточнювала уставки протиаварійної автома
тики, адаптуючи їх до реального режиму роботи 
енергооб’єднання.

В 1989 році був розроблений програмний ком
плекс (ПК) КОСМОС [25] для персональних ЕОМ. 
Розроблені основні архітектурні рішення ПК КОС
МОС розвиваються дотепер: постійно розширю
ється коло розв’язуваних завдань, а також удоско
налюються сервісні підсистеми й підсистеми ана

лізу режимів [14]. У даний час у складі комплексу 
на єдиній спеціалізованій базі даних об’єднано 
програми для розв’язання таких задач [ 12]: синтезу 
розрахункової схеми на основі описів схем пер
винних комутацій станцій і підстанцій та інфор
мації про стан комутаційних апаратів; оцінювання 
режимів енергосистем на основі телевимірюваної 
інформації; розрахунку сталих і самоустановлених 
по частоті режимів; обважнення сталих режимів; 
еквівалентування сталих режимів; оптимізації ре
жимів за активною потужністю; оптимізації режи
мів за реактивною потужністю; ієрархічних розра
хунків режимів енергосистем.

Важливою невід’ємною складовою частиною 
комплексу є графічний інтерфейс, який дозволяє 
працювати безпосередньо із графічними зображен
нями схем енергосистем і схем первинних кому
тацій станцій і підстанцій.

Перевагою ієрархічного підходу є ієрархічна 
система відповідальності, при якій кожний учасник 
єдиної системи відповідає за якість формування 
опису власного об’єкта, його супровід, якість вико
ристовуваної телеметричної інформації й забезпе
чення необхідного обсягу телевимірювань і теле
сигналів. Технічно рішення задачі забезпечується 
істотним розширенням можливостей міжмашин- 
ного обміну як з використанням загальнодоступ
них засобів інтернету, так і виділених високошвид- 
кісних каналів [26].

Оскільки в [12, 14, 25, 26] докладно представ
лено усі задачі, які вирішуються за допомогою ПК 
КОСМОС, за винятком оптимізації режимів за ак
тивною потужністю, то ця задача в цій статті описа
на більш докладно.

Запропонована й реалізована у вигляді програ
ми методика оптимізації режимів за активною по
тужністю поєднує оптимізацію цільової функції 
ефективності ринку з розрахунком режиму, у яко
му враховуються всі технологічні обмеження. Пе
ред розрахунком повинні бути отримані цінові за
явки від споживачів електроенергії й пропозиції від 
постачальників — генеруючих компаній або окре
мих станцій. У результаті розрахунку визначається 
склад споживачів, заявки яких задоволені, і склад 
постачальників, пропозиції яких виявилися затре
буваними. Крім цього визначаються ціни, за якими 
будуть виконуватися взаєморозрахунки (звичайно 
їх називають вузловими цінами). На всі розрахова
ні ціни істотний вплив справляють як мережеві об
меження, так і витрати на транспорт електроенергії 
— втрати в електричній мережі.

Однорівневий ПК КОСМОС впроваджено у 
промислову експлуатацію у всіх енергосистемах 
Російської Федерації, в Об’єднаних диспетчерських 
управліннях Сходу, Сибіру, Уралу, Середньої Вол
ги, Північного Заходу, Півдня й Центра, а також у 
Центральному диспетчерському управлінні Єди
ної енергосистеми Росії. Ієрархічна система фор
мування режимів енергооб’єднання впроваджена й 
функціонує в ОДУ Уралу, у ЦДУ ЕС, а також у
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Федеральній мережній компанії Росії. Епізодично 
вирішується задача формування режиму енерго- 
об’єднання, яке включає країни СНД і Балтії (мо
дель синхронної зони). У цей час програмний ком
плекс впроваджується в Об’єднаному диспетчерсь
кому управлінні Республіки Білорусь. В Україні ПК 
КОСМОС впроваджений і експлуатується протя
гом ряду років у Дніпровській і Центральній енер
госистемах, а також у головному офісі Національ
ної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго”. З 
цього року виконується робота з впровадження дво
рівневого ПК у всіх енергосистемах України. При 
цьому передбачається участь в ієрархічному фор
муванні розрахункових моделей і суміжних держав 
— Росії й Білорусі.

В даний час розпочато роботи із створення 
"радника диспетчера" з використанням алгорит
мічних та інформаційних наробок ПК КОСМОС.

Втрати на корону при оперативних розрахун
ках режимів EEC враховуються в даний час при
близно за допомогою експериментально одержа
них для ряду високовольтних повітряних ліній 
(ВПЛ) при типових погодних умовах (гарна пого
да, сніг, дощ, паморозь) характеристик.

З використанням сучасних реєстраторів ін
формації (при синхронній реєстрації параметрів 
режиму по обох кінцях ВПЛ на відрізках стаціонар
ності) можна здійснити ідентифікацію пасивних 
параметрів ліній (повздовжніх активних і реактив
них опорів та поперечних ировідностей) та опера
тивно визначати втрати потужності (навантажу
вальні та на корону) ВПЛ, що сприяє підвищенню 
точності оцінювання стану EEC та розв’язанню ін
ших задач оперативного керування [35]. Опера
тивно визначені залежності втрат на корону від на
пруги дозволять підвищити ефективність оптимі- 
зації режиму EEC за напругою і реактивною по
тужністю [36]. Можливість моніторингу втрат ак
тивної потужності (теплових і на корону) у ВПЛ 
дозволить більш точно враховувати втрати у ВПЛ і 
оцінювати реальні дії диспетчера по їх зниженню.

Висновок. Теоретичні та практичні результати, 
одержані колективом відділу аналізу режимів елек
троенергетичних систем Інституту електроди
наміки НАН України протягом останніх 25 років, є 
значним внеском в удосконалення керування елек
троенергетичними системами, створення прог
рамних засобів для забезпечення надійного та еко
номічно ефективного функціонування Об’єднаної 
енергосистеми України, енергетичних об’єднань 
інших країн. Разом з тим створено необхідний фун
дамент для подальшого розвитку цих засобів з 
використанням нових технічних можливостей, які 
надає прогрес інформаційно-обчислювальної та 
комунікаційної техніки.
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