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Проблемно-орієнтований моніторинг режимів ОЕС України
Розглянуто питипня створення нройлсліно-оріаїтованої системи моніторингу релсимів ОЕС України, основним призначенням якої
є розв'язання найбільш актуальної в аспекті оперативного керування режимами ОЕС України проблеми — оцінювання в реальному
часі безпечності її стану. Визначено першочергові задачі, що стосуються створення зазначеної системи, та ви.иоги до інформаційно.иодельного забезпечення їх розв 'язання.

Рисезютрены вопросы создания проблемно-ориентированной систс.иы .•аониторинга pe.vcu.uoe ОЭС Украины, основное назначение
которой — решение наиболее актуальной в аспекте оперативного управления ремсима.ии ОЭС Украины пробле.иы — оценивание в
рсально.м врс.иени безопасности се состояния. Определены первоочередные задачи, касающиеся создания указанной систс.иы, и
требования к инфор.иационно-.иодсльно.иу обеспечению и.хрешения.

Передумови та піде гави для реігтізації. Багато
часу, безумовно, втрачено. Після .цовготривалої
"багатовекторносгі" Лебедя, ПДукії та Рака і невиз
наченості вибору, притаманної Буридановому віс
люку, врешті-решт було дано відповідь на питания
"Quo vadis?": на державному рівні віиначепо стра
тегічний вектор поступу України — до Європейсь
кого Союзу. У відповідності з Планом дій іцо.до
реалізації пріоритетних положень програми інтег
рації України до Європейського Союзу [22] здійсшосться низка різнобічних заходів, спрямованих
на забезпечення готовності обхднаної енергетич
ної системи (ОЕС) України до паралельної роботи
з об’єднанням енергосистем сврогіейськнх країн
(UCTE). Адже кожна електроенергетична система
(EEC), що має наміри синхронної роботи з ПЄ"ТЕ,
повинна задовольняти вимогам UCTE, нерпі за псе,
щодо технічних характеристик енергосистем син
хронної зони та керованості їх режимів |43]. Істо
рично розвиток ОЕС України як складової єдиної
енергетичної системи колишнього СРСР був спря
мований на транспортування значних обсягів елек
троенергії в східну Європу, але то були інші умови
співпраці, інші вимоги. Наразі маємо лише "ост
рівний" зразок (Бурштипський "острів") синхрон
ної роботи ОЕС України з UC4E.
Вимоги иСТЕ [43], що стосуються керованості
режимів EEC синхронної зони, забезпечити в ОЕС
України практично немояоіиво без наявності су
часної системи моніторингу її режимів. Слід заува
жити, що засоби, з використанням яких реалізу
ються такі системи, відомі давно, наприклад, варто
лише згадати результати досліджень та розробок,
спрямованих на досягнення точних вимірів часу в
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EEC [45], завершеної у 1995 році розробки IEEE
стандарту 1344, що стосується синхронізації вимі
рювань з використанням GPS-сигналів (абревіа
тура від Global Posilioning Sy.stcm) у пристроях
(PMU) вимірювання фазних кутів напруги (PMU
— від Phasor Measurement Unit) [ЗО], засобів швид
кого та точного визначення частоти в EEC [40] та
ін. Проте з появою і в Україні пристроїв визначення
фазних кутів напруги (відносно еталонної сину
соїди) в різних точках ОЕС [23] також з’явилася
можливість якісного удосконалення всієї системи
керування режимами роботи ОЕС України. Перш
за все, це стосусті.ся контролю допустимості режи
мів міжсистемних електричних зв’язків, врахову
ючи можливість виникнешія небезпечних низько
частотних коливань режимних параметрів. Давно
відомо, що причинами виникнення зазначених ко
ливань можуть б\ти як структурні особливості EEC
(перш за псе, наявність слабких міжсистемних
зв’язків), так і невідповідність параметрів стабілі
зації автоматичних регуляторів збудження (АРЗ)
сильної дії (АРЗ-СД) синхронних машин (CM) по
точним режимам реальних багатомашинних EEC,
їх неспроможність забезпечити демпфірування та
ких коливань. Тому сам факт об’єднання EEC на
паралельну роботу шляхом використання слабких
електричних зв’язків апріорі є тим чинником, який
може обумовлювати виникнення низькочастотних
коливань режимних параметрів но таких міжсистемиих зв’язках.
Зазначене вище ілюструють, наприклад, фак
ти, наведені ще в доповіді [35], в якій було оприлюд
нено результати досліджень розвитку EEC сканди
навських країн; з об’єднанням їх на паралельну

роооту М1ЖСИСТСМИИМИ ЛІНІЯМИ електричного діливши КЛЮЧОВІ задачі та пріоритети реалізації за
зв’язку змінювався характер гірі)5леми стійкості, собів 'їх розв’язання, що дозволить якісно вдоско
найбільш суттєво впливаючи на умови роботи, налити систему керування режимами ОЕС Ук
перш за все, саме цих ліній. Спостерігалася велика раїни задовго до інтеграції останньої в об’єднання
кількість коливань (з вересня 1967 р. по травень EEC європейських країн. Адже безпека режимів
1969 р. було зареєстровано 300 випадків незатуха- ОЕС України — це проблема, якою іювінші перей
ючих коливань по лініях зв’язку міл< EEC Швеції та матися, перш за все, в Україні, не очікуючи на до
EEC інших скандинавських країн, які поширю помогу з боку иСТЕ, оскільки необхідні підстави та
валися далі в EEC), коли істотних причин для цього можливості для їі вирішення вже існують.
Проб.іеміїо-орієнтоваїнііі .моїііторіїїіг — моїіінібито і не було, оскільки початкових збурень не
було зафіксовано. Натурні випробування показали, торшіг безпечності режимів ОЕС України. Наоч
що збільшення перетоків потужності по таких між- ним свідченням необхідності встановлення зазна
системпих лініях, як і зближення власних частот чених вище пріоритетів є як наявний досвід внроколивань, погіршувало демпфірування коливань в ваджешія систем моніторингу та реєстрації про
EEC. За таких умов виникнення невеликого неба цесів в EEC ішних країн, наприклад, [24,27,29,34,
лансу потужності може призводити до збільшення 37,38,41 [, так і вітчизняний досвід інформаційного
амплітуди коливані), кінцевим результатом чого забезпечення розв’язання задачі оцінювання стану
EEC. стосовно якого слі.д дати деякі пояснення.
може б\ти розвал EEC.
В електроенергетиці поняття оцінювання стану
Враховуючи наявний досвід і заздалегідь і отуючись до розширення в перспективі синхронної частіше пов’язують із задачею оцінювання змінних
зони, з боку иСТЕ займаються створенням та ве усталеного електричного режиму EEC та елек
рифікацією "електронної" моделі такої об’єднаної тричних мереж (ЕМ), хоча цс поняття значно шир
EEC для адекватного відтворення її динамічних ше: оцішовашія стану кожної керованої системи є
властнвоетей та визначення параметрів і засобів обов’язковою складовою процесу керування, а стан
демпфірування низькочастотних коливань ио між- кожної керованої системи визначається змінними
системних лінЬїх електричного зв'язку, які можут ь стану, які утворюютьестешо/? стану, класичне трак
виникати та поширюватися далі в EEC (UCTE) в тування якого вимагає, щоб кількість координат
разі входження нових EEC до синхронної зони. Для повної математичної моделі системи відповідала
верифікації зазначеної моделі використовуються кількості незалежних змішіих. Можливість розв’я
синхронізовані "виміри" системних параметрів у зання такої задачі залежить від забезпечення спорізних точках EEC — крім EEC UCTE відповідні стсрежуваності EEC (ЕМ). За реальних умов скспристрої встановлено в окремих вузлах EEC таких нлуатаціії EEC для мо>юіивості одержання добро
країн, як Росія, Білорусь, Україна (на електричних якісних оцінок параметрів усталеного режиму не
підстанціях Мукачево, Західноукраїнська та Дон обхідна певна надмірність оперативної інформації,
баська, на Хмельницькій та Південноукраїнській причому в топологічному аспекті щодо EEC бажано
мати рівномірне розтаніування давачів такої ін
АЕС), Казахстан та EEC країн Балтії.
Очевидно, що зі створенням "системи глобаль формації. Що ж стосується ОЕС України, повна
ного моніторингу, синхронізації та реєстрації сис схема (граф) якої при врахуванні всіх підстанцій
темних параметрів ОЕС; України" (далі — системи напругою 1 10 кВ і вище нараховує близько 9000
глобального моїйториигу), про яку йшлося в [23], вузлів і 10000 віток (електричних зв’язків), то 'її
з’являється можливість безпосереднього (прямо сиостережувапість наразі не забезпечується. На
го) використання зареєстрованої інформації (візу- ієрархічному рівні Національної енергетичної ком
алізація параметрів поточних режимів, ретроспек панії (НЕК) "Укренерго" використовується базова
тивний аналіз подій та ін.), що має очевидні "плю схема розрахункової моделі ОЕС України об’ємом
си", проте лише додаткова спеціалізована обробка близько 650 вузлів та 900 віток, в якій ЕМ напругою
такої інформації дозволи ть ирінщппово вдоскона 220 кВ і вище представлено без сквівалентування, а
лити систему оперативного керування режимами ЕМ напругою 150 кВ і нижче іщебільшого дуже
ОЕС України, надавши їй нову якість. Але для цьо спрощено, проте і іут можливість оцінювання па
го, навіть вже при наявності розробленого техніч раметрів усталеного режиму нині забезпечується
ного завдання на створення віїтизияиої системи лише для схеми, яка містигь ЕМ напругою не
глобального моніторингу [23] та встановленні у нижче 220 кВ. Для ЕМ нижчих рівнів напруги споп’яти вузлах ОЕС України її елементів — нристро’їв стсрсжуваність якщо і забезпечується, то, переваж
Регіна-Ч (розробник — Інститут електродинаміки но, фрагментарно, тому з урахуванням цього до
НАН України), які повністю задовольняють вимо водиться розробляти моделі, наприклад, [6,10], які
гам иСТЕ (на поточний час крім вітчизняної роз все ж дозволяють одержувати оцінки параметрів
робки Рсл'нй-Ч таким вимогам задовольняють, на режиму ЕМ за поточних умов — умов неповноти
приклад, АВВ RES 5 2 1 ß version — розробка фірми оперативної інформації. І хоч проблема забезпе
АВВ, NCT2000 Туре А — розробка фірми Toshiba), чення сностережуваності усталених режимів ОЕС
необхідно системно та детально структурувати са України вирішувалася протягом багатьох років з
му ліешу, задля якої створюється гака система, ви використанням технічних засобів, що відповідали
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своєму часові та рамкам фінансових можливостей,
наразі вона до кінця не вирішена, як видно із зазна
ченого вище.
Звичайно, є й інші приклади розвитку систем
диспетчерської о керування, які свідчать про те, що
необхідними умовами забезпечення високого рів
ня надійності та ефективності керування режимами
EEC (EM) є не тільки повнота, але й надмірність
оперативної інформації, які дозволяють значно
спростити розв’язання основних задач диспетчер
ського керування. Для порівняння зі станом справ
в ОЕС України також звернемося до світового дос
віду і розглянемо один із контрастних прикладів,
який в аспекті повноти і надмірності оперативної
інформації про стан EEC характеризує систему
диспетчерського керування EEC Ізраїлю [ 14], роз
рахункова схема якої має близько 1000 вузлів та
стільки ж віток. Кількість інформації, яку реально
може надавати система SCADA (абревіатура ві.д
Supervisory Control anti Data Acquisition) в центрі
диспстчерськоі о керування зазначеної EEC, стано
вить близько 100 тисяч сигналів (індикацій стану)
та .50 тисяч вимірів, сшіхроиЬоваиііх завдяки вико
ристанню систем GPS. Це більше ніж у 5 разів пере
вищує об’єм всієї оперативної інформації, яку мо
же надати впроваджена в НЕК "ynpctiepro" система
SCADA (навіть з урахуванням "дорозрахункових"
параметрів), Т>т варто зауважити, що коли б "знят
тя" оперативної інформації, що надходить до дис
петчерських центрів різних рівнів ієрархії опера
тивного керування ОЕС України (нршіаймпі тієї,
що стосується зміни стану пристроїв релейної о за
хисту і автоматики та комутаційного обладнання),
було синхронізовано, то це підвищило б якість і
спростило розв’язання не тільки задачі оцініованпя
стану ОЕС України, а і основних задач оперативного
кер\тіання, наприклад, таких, як визначення місця
іюшкодженіш (пошкодженого елемешу) в складнозамкнешгх ЕМ [7,8].
Отже, враховуючи випіезазначене та велику
кшькість "нроріх" на вже добряче поношеній оде
жині вітчизняної електроенергетики, нииі, очевид
но, не варто розраховувати на необхідний рівені>
фінансування та швидке створення віїчизняної
системи тотального моніторингу на кшталт [14],
яка б створила умови для якісного розв’язання усіх
задач керування режимами ОЕС України, забезпе
чуючи надійне та ефективне Гї функціонування. Тому при створенні системи моніторингу режимів
ОЕС України исріїючерговим завданням є визна
чення конкретного складу оперативної інформації,
необхідного, перш за все, для розв'язання on-line
задач оцінювання рівня безпеки режимів ОЕС Укра’їни. Оцінювання режимів в такому аспекті є
визначальним для декомнозиції задач керування
EEC, пов’язаної з відповідною класифікацією стану
EEC за певними ознаками, які заздалегідь визнача
ють при дослідженні режимів. Слід підкреслити, що
кЬіькість таких ознак безпосередньо не пов’язують
із вектором стану EEC, хоч в системіьх нротиава-
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рійного керування при ідентифікації стану EEC,
встановленні його належності до відповідного кла
су, можуть використовуватися і результати оиінюваппя параметрів режимів EEC або окремих ’її
фрагментів (перш за все, це стосується оцінки до
пустимості поточного режиму за критерієм ста
тичної стійкості нісляаварійпого режиму EEC).
Крім задач аналізу (jjosl factum) подій і відпо
відних процесів в ОЕС України, розв’язання яких
забезпечується завдяки використанню інформації,
що її надаватиме гяобалыш система моніторингу
(ту т під viooajibnicnvo системи будемо розуміти не
вссохоплюючі можливості, невпу тотальність, а
лише те, що одержувана інформація "синхронізо
вана" завдяки використанню GPS), та нокращеппя
якості розв’язання таких задач, як оцінювання па
раметрів усталеного електричного режиму ОЕС
України (завдяки додатковому використанню
"синхронізованих" значень фазних ку тів панруги в
окремих вузлюч ОЕС), задач верифікації та нала
годжування моделей "динаміки" ОЕС (використо
вуючи для цього "синхронізовану" інформацію що
до режимних параметрів та подій в ОЕС) та ін.,
з’явилася можливість розв’язання і задач, які сто
суються оцінювання допустимості поточних ре
жимів ОЕС. Слід зазначити, що за нових еконо
мічних умов нитаїшя оцінки допустимості (в ас
пекті безпечності) режимів ОЕС набуває особливої
актуальності, оскільки обмеження щодо величини
перетоків активної потужності в перетинах ОЕС Ук
раїни є тим чинником, який може істотно впливати на
ціноупюрепня на ринку електроенергії, на ро.зташування резервів активної иогужності в ОЕС та ін.
Отже, мова фактично йде про створення проблелшо-орісптовапої системи монігорингу режимів
ОЕС України, основною .мстою якої є розв’язання
найбЬіьш актуальної в аспекті оперативного керу
вання рсжи.мами ОЕС Укра’їші проблеми — оцішовашія в реальному часі безпечності стану ОЕС.
З появою такої системи якісно удосконалюється не
лише система онератнвно-диснстчерського керу
вання, а з’являються реальні підстави і для удоско
налення системи нротиаварійної автоматики ОЕС
України.
Створення зазначеної системи моніторингу
потребує виконання нонередніх досліджень режи
мів ОЕС України та розробки відповідного інстру
ментарію для оп-Гте розв’язання задач оцінювання
безпечності поточних режимів ОЕС України. За
значені доандження стосуються визначення як
юіасів безпечності режимів за критерієм аперіо
дичного порушення стійкості ОЕС, так і динаміч
них властивостей ОЕС, що виливають на умови
виникнення низькочастотних коливань режимних
параметрів (останнє стосується, перш за все, ви
значення домінуючих власних частот ОЕС Укра’їнп). Розв’язання задач оцінювання безпечності ноточініх режимів ОЕС України пов’язано з поперед
нім моделюванням режимів ОЕС України та від
повідною обробкою результатів, для верифікації
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яких можугь також залучатися результати ресстрації режимних параметрів на окремих об’єктах
ОЕС України.
Результати розв’язання зазначених задач (які
одночасно вкажуть і на потреби в онеративніи ін
формації — за складом режимних параметрів та їх
"пропискою") дозволять системно обгрунтуваїті
подальше впровадження в ОЕС України пристроїв
синхронного виміру режимних параметрів (з ви
значенням їх мінімально псобхідіюї кількості та
місць впровадження). Наступні етани впроваджен
ня в ОЕС України додаткових пристроїв також
повинні підпорядковуватися обгрунтованому пла
ну реалізації нових функцій системи керування
режимами роботи ОЕС України, оскільки лигне
системний підхід до розв'язання задач зазначеної
проблеми дозволить уникнупі нераціонального
використання ресурсів та недовикористання по
тенціальних МОЖ.ЛИВОСТЄЙ щодо удосконалення за
значеної системи керування, які можна реалізува ти
з використанням інформації, іцо одержується ві,д
системи глобального моніторингу та системи
SCAD.y НЕК "Укренерго".
В результаті створення проблемпо-орієптованої системи моніторингу режимів ОЕС України
з’являється мояє'іивість ефективного розв’язання
наступних задач (iieTajic^Kiio одна від одної): 1) за
безпечення дсмнфіруваппя небезпечних низькоча
стотних коливань режимних параметрів, іцо потре
бує розташування в ОЕС та палагоджувашія ві/рювідішх засобів (на пострадянському просторі з цією
мстою зазвичай обмежуються використанням
АРЗ-СД CM, хоч у світовій практиці широко вико
ристовуються і ііііні засоби, наприклад. [25,26.28,
32,33.42]); 2) визначення оптимальних керу
ючих впливів для виведення поточного режиму
ОЕС із небезпечної області (введення в допус
тиму область).
В цілому, як показує світовий досіїід впровад
ження та викорисі ання систем моніторингу на базі
РМи, нсі)ший циюі" :кгшачсно1'о впровадження
відбувається протягом 5 і більше років (в залежнос
ті від функцій, реюіізаиію яких передбачено, та кіль
кості встановлювшпьх PMLJ ), а потім вп|хівалжхлол ься
інші функції та вс і ановлюються додаї кові PMU.
Інформаційно-модельне забезпечення дос іі.дження режимів ОЕС України. Низку заходів, які
необхідно реалізувати для створення проблемноорієнтовапої системи моніто]шнгу режимів ОЕС
України, можна представши у вигляді окремих
груп: 1) модельні дослідження режимів ОЕС з від
повідною обробкою результатів моде.дювання; 2)
підготовка та дослідження математичного апарату
для обробки оперативної інформації з метою on
line оцінювання безпечності режимів ОЕС України;
3) програмна реалізації основних компонентів
нроблемно-орієнтованої системи моніторингу ре
жимів ОЕС та перевірка 'їхньої дієздатності на під
готовлених тестових вибірках інформації; 4) ін
теграція розроблених компонентів нроблсмію-орі-

-12

єнтованої системи моніторингу режимів ОЕС Ук
раїни в наявну автоматизовану систему диспетчер
ського керування ОЕС України.
Перша із зазначених груп містить задачі, від
коректності розв’язання яких залежатиме здатність
нроблемно-оріснтованої системи моніторингу ре
жимів ОЕС України адекватно оцінювати (визна
чати) рівень безпеки поточних режимів. Необхід
ними передумовами забезпечення зазначеної ко
ректності є відіювідіїість моделей, іцо використову
ються, постановкам задач та достовірність інфор
мації, яка стосується параметрів таких моделей.
Оскільки ж поточний стан інформаційного забез
печення планування електричних режимів ОЕС
України на рівні НЕК "Укренерго" не є цілком за
довільним, якщо брати до уваги достовірність іп([зормації щодо параметрів АРЗ СМ та автоматич
них регуляторів швидкості обертання турбін, іцо
зазначалося в [11], то, попри відомі і, здавалося б,
очевидні речі, все жаіід зрабити деякі пояснення щодо
необхідного "рівня адскватносчї" відповідних моделей
ОЕС б'кра’нш, які можна використовували для роз
в’язання за,дач впіцезазначеної першої групи.
Задачі цієї групи поділяються на дві незалежні
іііді'руїш, одна з яких пов’язана із формуванням
навчальних вибірок та визначенням сугтевих чин
ників (серед яких і фазні кути напруги в окремих
ву;ілах ОЕС), з використанням яких виконувал иметься оцінювання (класифікація) іюточних режи
мів ОЕС в аспекті їх належності до одного із класів,
що відповідають певним рівня.м безпечності режи
мів ОЕС (які "корелюються" із :!апасами стал ичної
стійкості, вимоги до забезисчешія яких встановле
но [ 13]). Шо ж СІосусться задач другої підгрупи, то
вони пов’язані з визначенням для певних схемнорежимних умов функціонування ОЕС України нотснціГиіо небезпечних (в аспекті порущення стій
кості) домінуючих власних частот ОЕС, оскільки
ігри появі ІНШІЇ ь малих збурюючих сил, періодична
зміна яких відбуватиметься з частотою, близькою
до однієї із домінуючих власних частот ОЕС. будугь
виникати небезпечні коливання режимних пара
метрів ОЕС, зокрема і но міжсистемних елек
тричних зв’язках, подібні до тих, про які йшлося в
[35] (роль зазначених вище збурюючих сил можуть
відігравати, ианриюіад, флуктуації навантажень
електроспоживання). Крім того, при виникненні
різних аварійних збурень (які вже не можна вва
жати малими) в одній частині ОЕС, вони прояв
лятимуться і в інших частинах у вигляді коливань
режимних параметрів, частота яких визначати
меться частотами домінуючих власних частої'
ОЕС. Тобто мова йде про власні частоти ОЕС, які
мають загальїюсистеміїий характер: на таких час
тотах можуть виникати нротифазиі коливання пев
них груп СМ, іцо знаходяться як в одній, так і в
різних частинах ОЕС. Якщо скористатися термі
нологією теорії модального керування, до перших
робіт якої, очевидно, належать [1Q, 36,44], то можна
сказати, що "внески" домінуючих мод в результу-
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І0Ч1 амплітуди колиііаііь режимних ііараметрш,
зокрема і по міжсистемпих електричних зв'язках,
будуть значно бшьпіими від "внесків" інміих мод.
Формально вплив кожно'і із мод на "динаміку" про
цесів в EEC внаслідок виникнення малих збурень
можна подати наступним чипом.Якідо^ — це мат
риця стану EEC, ідо відповідає запису лінеаризовапих рівнянь збуреного руху EEC у формі Коші,л'
— відповідниіі вектор змінних стану EEC, а
Д. (/= J , н) — /-С власне число мат риці Л, якому від
повідає власний вектор U. матриці А та власний
вектор V. матриці
(верхіїііі індекс Т вказує на
операцію транспонування), то зміну векторал'учасі
можна подати у вигляді
Л-(0=Е сЧи^ v'.x{())=Ue ^ ‘и- 'л-(О),
;=1

(1)

де кожна £’ / вмо7іальніи теори лиіііитх систем має
пазвул/оє)» системи;л'(0) —це.е(/ = 0 ); U— модальна
матриця, сформована із власних векторів матриці
Л; с — діагональна матриця, ненульові елементи
яко'і — моди системи.
Слід зазначити, що подання (J) не є цілком
адекватним (і не лише у випадках, коли збурення не
можна вважати малими), оскільки не дозволяє вра
хувати нелінійну взаємодію .мод (нерпі за вее. до.міііуючнх), результатом якої' в певні моменти часу
(навіть після iÜ-15 с від початку вііиикіїеіиія збу
рення) може бхч и істотне збільшення амплітуд ко
ливань режимних нарамеї'рів EEC з нодалыпим
норушенням стійкості. Для врахування нелінійно’і
взаємодії мод та демпфірування зазначених коли
вань останнім часом застосовують різні підходи,
що використовують числові методи модального
аналізу, чутливості власних чисел, спектрального
аналізу та ін. Наприклад, в [Зії| занрононовано ме
тод, який використовує доповнення -тінійного по
дання рівнянь збуреного руху EEC додатковими
иелінійпими складовими (другого та третього по
рядків) ряду Тейлора, "ноширивши" на них техніку
модального аналізу з використанням двовимірного
перетворення Лапласа.
Виходячи із пріоритетних задач нроблемноорієнтовано'і системи моніторингу та режиму Ті
функціонування, заслуговує на увагу використання
методів спектрального аналізу, які можна застосу
вати як на етапі обробки результатів моделювання
режимів ОЕС (задачі друго'і ніді руни), так і в оп-ііпс
режимі функціонування цієї системи. Слід зазна
чити, що визначення домінуючих власних частот
та відповідних трун CM на етані обробки зазначе
них результатів дозволить визначити і найбільш
"інформативні" (в аспекті визначення домінуючих
власних частот та когерентних частин ОЕС) вузли
схеми ОЕС, що, з урахуванням результатів розв’я
зання задач першої підгрупи (у вигляді низки
режимншх парамегрів, які використовуїсяься для визна
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чення рівнів безпечності режимів ОЕС), дозволить
одержати інформацію стосовно місць для обгрун
тованого встановлення пристроїв типу Рсгіиа-Ч.
Інформаційно-модельне забезпечення розв’я
зання задач першої підгрупи зводиться до забезпе
чення розрахунків усталених режимів та перевірки
статичної аперіодичної стійкості обтяжеїшх режи
мів, тому тут не виникає питань як стосовно відновідіюсті ("рівня адекватності") моделей постанов
кам задач, так і стосовно достовірності інформації,
яка використовується для розрахунків. Слід зазна
чити, що лише в окремих випадках (за значної
концентрації генерувальних потужностей в одній
частині ОЕС та обмелчених моисливостях транспор
тування електроенергії в іншу частину внаслідок
слабких електричних зв’язків відповідного пере
тину) обмеження щодо величин перетоків активної
потужності у певному перетині можугь встановлю
ватися, виходячи не з умов забезпечення норма
тивних запасів статичної стійкості, а з умов забез
печення динамічної стійкості (підставою для нрийнязтя таких рішень слугують відповідні результати
моделювання режимів).
Що ж стосується розв’язання задач другої під
групи, то туг, дійсно, слід зробити деякі пояснення
щодо необхідного "рівня адекватності" моделей
EEC, які при цьому слід використовувати, хоч пи
танням виникнення коливань в EEC і приділялося
достатньої уваги різними авторами, зокрема і авто
рами широковідомих видань, наприклад, [1, 2. 12,
17, JSj. Але в [ІЗ] питания, пов’язані з виконанням
розрахунків коливної стійкості EEC за умов екс
плуатації, викладено досить загально і "лаконічно"
('розрахунки коливної стійкості слід виконувати за
умов експлуатації, якщо існують дані щодо мож
ливості виникнення нсзатухаїочих або слабозатухаіочих коливань, для уточнення області допустимих
резхиліїв та визначення ефективних заходів з попсредзхення коливного порушення стійкості", — до
водиться лише здогадуватися, де одержати дані що
до мозхливості виникнення нсзатухаїочих або слабюзитухаючих коливань, якщо лише виникнення
таких коливань вже не стало реальністю). Крім то
го, в 113] відсугні будь-які рекомендації щодо роз
рахунків коливної стійкості EEC.
Якщо звернутися, наприклад, до [12|, то на с.190
зазначається, щовіснушеніколивання можна вивча
ти, виходячи з лінеаризованого рівняння руху, занисаного для CM в операторній формі
Т.р~Ад+Р^іРАд + С ^Ad=Pj^ sinn= f^

(2)

(всі позначення відповідають [12]), ав.часна часто
та вільних коливань становить /=(С^
(Слід зауважити, що хоч рівняння (2) записано для
випадку електричної системи з однією CM, та в разі
подання ЕМ і навантажень власними та взаємними
нровідностями (або опорами) структура системи
спрощених рівнянь нерегульовапої EEC залиша-
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ється такою ж).
Далі, па с. 194 [ 12\ ііаіюдиться підіювідіїс резю
ме щодо власної частоти, яке гут варто повторити
(українською), оскии.ки пізпіпіе до іи.ого зверне
мося знову: "Власна частота вільних коливань
реальної електричної системи залежить від пара
метрів та режиму роботи, параметрів синхронної
машини, її системи регуліоваїшя та налагоджуван
ня АРЗ і зазвичай змініосться від 0,5 до 2 Ги".
Відразу слід підкреслити, що оскільки тут мова
йде не про демпфірування коливань (тоді вилив
АРЗ CM незаперечний), а про власну частоту віль
них коливань реальної електричної системи, то в
контексті відповіді на питания стосовно "рівня адек
ватності" моделей EEC (OEC) для розв’язання за
дач другої иідтруші одержимо відповідь (через
"призму" моделей EEC) і на питання щодо чин
ників, які впливають на власні частоти вільних ко
ливань ЕЕС; (ОЕС). Разом з уточненням питання
ищдо "рівня адекватное гі" зазначених моделей буде
одержано відповідь і на питания щодо інформації,
необхідної в разі їх використання (як відомо, вплив
неточності даних помітно посилюється при більш
детшіьному моделюванні EEC).
Зазвичай саморозгойдування в EEC виникає
"на частоті" 0,06—2 Гц ( найнижчий рівень частоти,
обумовлений в основному електромеханічними
властивостями ротора CM), оскільки більш високі
частоти (більше 3 -5 Гц), що обумовлюються пере
важно параметрами е;[ектромаітіітних контурів
системи збудження та АРЗ CM, ротором практично
"не иронускаються". Це дає підстави для пониження
рівня деталізації математичного опису при моде
люванні режимів EEC за відповідних постановок
задач. Слід зазначити, що спрощення математич
них моделей EEC завжди повинні грунтуватися на
результатах попередніх досліджень, які б не поли
шали місця сумнівам щодо ступеня адекватності
одержуваних в подальшому результатів моделю
вання з використанням таких спрощених моделей.
Особливо це стосується шшадків, коли відсупіі кЬіьюсні оцінки виливу на результати моделювання
різних чинників, не врахованих у спрощеній мо.целі.
Вичерпну відповідь (за винятком особливих
випадків за О.М.Ляпуновим) щодо стійкості "в ма
лому" та частот власних коливань вільного руху
EEC за відповідного усталеного режиму можна
одержати в результаті визначення власних чисел
характеристичної матриці EEC, ню відповідає за
пису в нормальній формі лінеаризовашіх рівнянь
збуреного руху EEC. Оскі.чьки кількість одержу ва
них власних чисел залежигь від ступеня деталіза
ції математичного опису EEC’, а домінуючі власні
частоти вільних коливань EEC’ — це уявні частини
відповідних власних чисел, то в аспекті розв’язання
другої підгрупи задач, враховуючи необхідність
певних пояснень щодо наведеного вище резюме
[12], иіюстрацш виливу різних моделей EEC' на
домінуючі власні частоти EEC не видається тут
зайвою.
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Моделі та домінуючі власні частоти EEC: експеінімептаїьно-розрахупкові дослідження. Свого
часу інститутом "Энергосетьпроект" (м. Москва)
для співставлешія різних програм розрахунків
стійкості EEC було занрононовапо тестову схему
EEC, показану на рис. 1 (стрілками, що вказують па
шини, позначено CM, а стрілками, які "виходять" із
шин, — навантаження). Вихідні дані, що стосую
ться зазначеної схеми, наведено в додатку.

Зазначена схема іпироко виксдшстовуталася в
роботах рі;іних авторів, що дозволяє зробиш деякі
порівняння для докладнішого обгругпування зроб
лених далі висновків стосовно використання моделей
EEC при визначенні домінуючих власних частот EEC.
В практиці нланувашія режимів EEC дуже час
то використовують найпростішу модель CM —
£ ' = const за р е а к т а н с о м тобто при цьому нехч у
ють нерехіднимн процесами в контурі збудження
CM, фактично обмежуючись лише рівняннями ру
ху, в яких опосередкована (через визначення ак
тивної електричної потужності) присутня зазначе
на електрорушійна сила (ЕРС) £ '.
Почнемо з аналізу ре;іультатів, одержаних при
використанні цієї моделі CM та врахуванні залеж
ності ЕРС від частоти £ ' =£'(w) відповідно до мето
дики [16]. Розглянемо 9 варіантів моделювання
EEC —як без урахування, так і при різних варіантах
завдання регулювальних ефектів наваїггаження
(РЕН). як без урахування, гак і з урахуванням ва
ріації частоти в мережі (ВЧМ) [5], використовуючи
вихідні дані, наведені в додатку, в табл. Д.4 (в табл.
Д.4 наведено но два варіанти завдання РЕН за на
пругою та частотою — відповідно PEH-U-1 і РЕНIJ-2 та РЕН-єу-1 і PEH-6'j-2). Результати розрахунку
домінуючих власних чисел харакз еристичної мат
риці EEC, гцо відповідають кожному із деїз’яги ва
ріантів моделювання, наведено в табл. 1 (для визна
чення власних чисел характеристична матриця
EEC попередньо зводилася до вигляду, що відпові-
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значені ДВІ нари комнлексно-снряжепих чисел ма
ють уявні сюїадові на рівні 5 рад./с та 8 рад./с.

дас запису ліпеаризовапих дифсрспдіальїшх рів
нянь EEC у формі Коші, з настуїпшм зведенням до
верхньої форми Гессеїшерга та використанням
QR-алгоритму відповідно до [З, 4].
У кожному стовпчику табл. 1, ідо відповідає
одному із варіантів моделювання EEC, спочатку
зазначено одне дійсне власне число (найбільше се
ред розрахованих дійсних чисел), а далі, незалежно
від значень дійсних чисел, —домінуючі комплексні
власні числа, які розташовано в порядку зменшен
ня їх дійсних ск-тадових. Серед гакіїх власних чисел
у кожному стовпчику с но дві нари комнлексноснряжеїшх, уявні частини яких знаходяті)СЯ при
близно на рівні 5 рад./с (від 5,31 до 5,46 рад./с) та
8 рад./с (від 7,89 до 8,06 рад./с) відповідно.
На підставі даних табл. 1 та табл. Д.4 можна
дійти висновку, що вра.хування ВЧМ білі.шс вили
ває на дійсні власні числа харакгернстіїчіюї мат
риці, нЬк на розташування домінуючих комп
лексних власних чисел, а вплив РЕН великою мі
рою залежить від їхніх значень. Це добре видно при
співставлепні власних чисел, одержаних нргі враху
ванні різних варіантів РЕН.
Слід зазначити, пщ використання мо.целі CM
£'=const за р е а к т а н с о м обумовлює збереження
стійкості EEC до самої меи-сі збіжності ітераційпого
процесу розрахунку режиму у заданий спосіб обтя
ження (виконувалося розвантаження генераторів 1
і З та відповідне збільшення активної потужності
генераторів 2 0 1 і 203).
Для вибіркового порівняння із результатами,
представленими в табл. 1, в габл. 2 наведено пару
найбільших дійсних власних чисел та дві нари до
мінуючих комнлексно-снряженил власних чисел
характеристичної матриці нерегульованої EEC з
урахуванням впливу обмоток збудження CM. За

Таолііц5і 2
Домінуючі пласні числа (іісреітльопапа
__________ Е Е С )[ 1 /с :р а л /с | '________
-0.094
-0.15S
-0 ,2 1 7 ±./'4,98
-0,423 ± ./8 ,1 9

Відповідну математичну модель EEC, яку ви
користано для розрахунку критерію статичної стій
кості EEC в даному випадку, подано у вигляді на
ступної системи рівнянь малих коливань;
/; Д 5 —Aüj J —А суу = 0 ;

ÜM ,
Од

,

(3)

дМ

öM

д і,

д і,
г /
л
с/
( У г У , ') т ^

+ ( Т р + "У — ~
\ А су +
А£ =0;
\ .1^
Ош
Ooj j
дЬ^
г

(4)
ä

■Г

Al

'^,0 ]

-г-

W.
W

-1 -

: ] / ; - £ }A£;=Ü,

(5 )

,де р — оператор диференціювання; £ — одинична
матриця; пояснення інших но.значень дано в табл. З
(для узагальнення опису нриіінято, що EEC міс
тить п CM).

Таблиця 1

Д о м ін у ю ч і в л асн і
1
Е = Е '( ш )

2

3

Е'=ЕГсо)-,

Е '= Е '( а ) \

Р Е Н -и -1

Р Е Н - и -2

4

числа
5

Е'=Е'((о);

Е '= Е '( а ) \
Р Е Н - и -1 ;

Р Е Н -и -1 ;
РЕИ -су-2

РЕН-СУ-1

[1 /с ; р а д /с ]
6
Е '= Е Ш
Р Е Н - и -1 ;
ВЧ М

8

9

Р Е Н - и -2 ;

E '= E '(c o h
Р Е Н -и -1 ;

Е '= Е '(со)\

ВЧ М

РЕ Н -су-1;

7

...І

Е '= Е '(со)\

ВЧМ

Р Е Н -и -1 ;
РЕ Н -су-2;
ВЧМ

-0 ,4 3 3

-0 ,1 0 5

-0 ,4 3 4

-0 ,2 7 4

-0 ,1 4 5

-0 ,4 6 6

-2 ,1 4 9

-0 ,6 4 5

-0 ,5 0 8

-0 ,0 4 3 ±

-0 ,0 2 8 ±

-0 ,0 4 3 ±

-0 .0 3 7 ±

-0 ,0 2 6 ±

-0 ,0 4 8 ±

-0,031 ±

-0 ,0 5 8 ±

-0 ,0 4 7 ±

115,97

115,84

І15,96

І15,83

115,84

115,84

і 1 5,96

115,84

115,83

-0 ,1 1 9 ±

-0 ,1 2 0 ±

-0 ,1 1 9 ±

-0 ,1 1 6 ±

-0 ,1 2 0 ±

-0 ,0 9 0 ±

-0 ,0 6 9 ±

-0 ,0 8 3 ±

-0 ,0 8 9 ±

І5 ,3 3

І7 ,8 9

І5 ,3 4

І7,94

І7,89

І7,89

І5 ,3 5

І7 ,9 0

І7 ,8 9

-0 ,1 2 2 ±

-0 ,1 2 1 ±

- 0 ,1 2 2 ±

-0,121 ±

-0,121 ±

-0,121 ±

-0 ,1 1 8 ±

-0,121 ^

-0 .1 2 1 ±

110,84

І10,85

І10,85

110,86

110,85

І10,85

І8 ,0 6

і 10,85

jl0 ,8 5

-0 ,1 3 3 ±

-0 ,1 3 3 ±

-0 ,1 3 4 ±

-0 ,1 3 1 ±

-0 ,1 3 3 ±

-0 ,1 2 2 ±

і 11,06

111,06

І11,06

111,07

І5,36

i l l , 06

І10,85

111,06

І11,06

-0 ,1 6 7 ±

-0 ,1 3 4 ±

-0 ,1 6 8 ±

-0 ,1 9 6 ±

-0 ,1 3 4 ±

-0 ,3 0 8 ±

-0 ,1 3 3 ±

-0 ,3 6 8 ±

-0 ,3 0 5 ±

І8,03

І5 ,3 5

І8 ,0 5

І5,46

1 4 .0 7

І5 ,3 3

І11,06

jS .3 l

І5 ,3 2
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-0 ,1 3 3 ±

-0 ,1 3 3 ±

і

-0 ,1 3 3

.
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Таблиця З

Вимірність

Пояснення

Позначення

Діагональні матриці
Tj
На,
Tdo
Еро
Xd. x'd
дМгІдсо

моментів інерції обертальних мас СМ
показників степеня h'* залежності модулів ЕРС СМ від частоти
часових сталих обмоток збудження СМ за розімкнених обмоток статора
модулів ЕРС СМ за реактансом X,j
відповідно синхронних і перехідних реактансів по осі d
частинних похідних механічних моментів турбін за кутовою частотою

п

X п

п

X п

п у. п
П У П
П У П
п

X п

Матриці частинних похідних проекцій струмів статорів СМна вісь <і
dididô
did!dû)
dIdIdEc

за взаємним кутом
за кутовою частотою
за ЕРС СМ
Матриці частинних похідних електромагнітних моментів СМ

п у {п-\)
п Xп

dM /dS
dM/do)
сМ Ш с

за взаємним кутом
за кутовою частотою
за ЕРС СМ

ПX ( л - 1 )
пуп

д/)
Дй>
Л/ї,.
Ащ 1
Ай)
'

O')

Вибрати за iiejHiiy можна будь-яку CM EEC.

Тепер зііеріїімося ,цо окремих результатів до
сліджень [21], шіконаїшх з використанням тієї ж
6-маншппої тестової схеми (слід зауважити, що в
[21] використано параметри EEC. які дещо відріз
няються від наведених в додатку, хоч це і не ви
кликало істотних розбілсностсй при порівнянні від
повідних результатів). Для визначення параметрів
електромеханічних коливань модель зазначеної
EEC було подано у вигляді еквівалентних рівнянь
руху роторів CM. В результаті розрахунку власних
чисел було одержано п’ять форм електромеханіч
них коливань, наведених в табл. 4.
Подальший аналіз електромеханічних коли
вань перегульовапої EEC за коефідіснтами розпо
ділу амплітуд приросту абсолютних кутів роторів
генераторів [20] показав, що домінуючими с дві
пайбільні низькі власні частоти EEC (уявні складові
власних чисел, наведених в табл. 4), а саме: 4,98
рад./с та 8,46 рад./с.
Зараз цей факт теж візьмемо до уваги та перей
демо до аналізу результатів, одержаних при вико
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П У П

Вектори відхилень
І взаємних кутів
1 кутових частот у вузлах приєднання СМ
І модулів ЕРС СМ
кутової частоти першої СМ
1
частоти у вузлах EEC, окрім вузла присднапіія СМ, вибраної за
і першу

У ііідіювідності з методикою П.С.Жданоііа [ 16], яка
никористонувалася для аналізу статичної стійкості
режимів
EEC, прийнято
Сс г(">)=Е
.U'>.)=F. ,w''.
^
‘
ґ
аг г
</('; І

П У П

(д -1 )

X

1

п ХІ
пу 1
1

X

1

(н -1 ) X 1

ристанні моделі ЕЕСі, яку, у порівнянні з інншми
моделями, можна вважати у.мошю-еталонною:
перш за все, цс стосується моделювання CM, для
яких використовувалися спрощені рівняння Парка-Горева, оскільки в іншому "еталонтіість" дещо
умовна (зовнішня мережа та навантюкення врахо
вувалися через власні та взаємні провідності, при
запису рівнянь моменти турбін бралися сталими,
не враховувалися частотні залежності елементів
статорного кола). При цьому на всіх CM врахову
валися АРЗ )іідновідно до структурної схеми, пред
ставленої в додатку на рис. Д.1 (така модель ЕЕ('
використовувалася свого часу в Ленінградському
політехнічному інсттпуті нроф. І.О.Груздевтім. і
представленими далі результатами (табл. 5 і 6), що
одержані з використанням цієї моделі, автор завдя
чує колишній співпраці з І.О. Груздевим).
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в табл. 5 наведено домінуючі власні числа ха
рактеристичної матриці нерегульованої EEC (всі
коефіцієнти регулювання АРЗ CM задавалися рів
ними нулеві), дійсні складові яких більші від - 1.
Таблиця S.
Домінуючі ііласіїі 'іііс.'іа (ііереі'ульопаїш ІДХ.) | і /с: |)ал/с|
-0.0463
-0.156

межі збіжності ітераційного процесу розрахунку ре
жиму у заданий спосіб обтяження (викопувалося
розвантаження генераторів 1 і З та відповідне збіль
шення активної потужності генераторів 20і і 203).
Подібні результати одержано і у випадку спроіценої
регульованої моделі EEC. Туг слід пояснити, іцо
для о,держання такої регульованої моделі EEC мо
дель нерегульованої EEC (3-5) було доповнено
складовими, які для загального випадку можна
подати Vвигляді

-0.176

ои

-0.270

Од

-0.298

ои

СМ

-Д(3+- -Т— Aw

Ош

ои
л Г+, — —CM АЬ
оЕ

‘‘

-0.31 15 ± ,/0 .3 2 4
-0 ,3 2 7 ± ./5 ,0 8 2

-Wj{p)

-0,388 ± /8 ,1 5 8

діСМ
Од

діСМ . , д1СМ . г і .
Ад+ ——Aw + . ^ АЕ
doj
ОЕ
А

-0.446

Зазначимо, що серед наведених домінуючих
власних чисел є дві нари комнлексно-снряжеиих,
уявні складові яких знаходяться на рівні 5 рад./с та
8 рад./с.
Розглянемо тепер випадок регульованої ЕЕС,
коли для всіх АРЗ-СД СМ (рис. Д. 1) враховувалися
майже оптимальні значення коефіцієнтів регулю
вання; К та К' визначалися в результаті числового пошуку, запропонованого в [15] (враховуючи
можливості їх фізичної реалізації, 'шачення коефі
цієнтів обмежувшіися першим квадрантом), а зна
чення[од.збуд.х.х./(од.стат.нанр./с)| вибира-тися із
інтервалу [-15, -7[ (див. табл. Д.5). На всіх АРЗ СМ
коефіцієнти регулювання за відхиленням напруги
бралися рівними ^= -50 [од.збуд.ном./о;і.сіат.нанр.]
(значенню
[од.збудлл./од.с'гаі .нанр.[ відповідає
значення
[од.збуд.ном./од.сіаг.нанр.[х(£ ^ ).
Домінуючі власні числа харакгсристичної маї риц! та
кої реіульованої ЕЕС наведено в табл. 6 (зазначено
линіетівласнічиаіа,дійсніскла,довіякихбшьшівІд-1).
Таолііця 6.
Домінуючі власні числа Іреїт.чьовама ІДД

tl/c : рал/СІ

-0 .5 5 9 ± /6 .7 9 4

І

-0..569 -./6.6Т 1
-0 ,6 6 3 ± ./8 ,1 3 6
-0 .9 2 2 ± j 18.766

П
1
1

Поява двох майже однакових нар домінуючих
власних
чисел
( —0,550 ± /6,794
та
-0,560 ± / 6,671) є свідченням того, що з викорис
танням квазіонтимальних значень коефіцієнтів
регулювання АРЗ СМ практично досягнуто мак
симально можливого ступеня стійкості EEC [9].
Слід зазначити, що використання умовно-ета
лонної моделі EEC із завданням таких квазіоптимальних значень коефіцієнтів регулювання АРЗ
СМ обумовило зберехсеиня стійкості EEC до самої
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де И'^.(/1) . и'^(/7). ІК^(/;), И/^^(уі) — передавальні
функції АРЗ СМ, що стосуються катиіів напруги,
струму, кчтової частоти і струму ротора;
,
— модуль напруги на шинах СМ, модулі струму
статора і ротора СМ відповідно.
При використанні в такій моделі ЕЕС тих са
мих квазіонтимальних значень коефіцієнтів регу
лювання АРЗ СМ (але з тією відмінністю, що регу
лювання з використанням
не враховувалося, а
збудник та регулятор враховувалися як "ідеальні" —
відповідні сталі часу дорівнювали нулеві) стійкість
ЕЕС теж забезпечувалася майже до межі збіжності
ітераційного процесу розра.хуііку усталеного режи
му при заданому способі обтяження, після чого ви
никало порушення етііікоеті.
Порівнюючи зміст табл. 6 із власними числа
ми, наведеними в табл. 5, можна зазначити, що в
табл. 6 "збереїлася" пара комнлексно-снряжених
власних чисел, домінуюча власна частота яких зна
ходиться на рівнів рад./с. В результаті використан
ня квазіонтимальних значень коефіцієнтів регулю
вання АРЗ-СД СМ зазначену пару помітно (у по
рівнянні 'ї випадком нерегульованої ЕЕС') "ійдсунуто" вліво від уявної осі комплексної площини. Але
при цьому інша пара власних чисел табл. 5, уявні
складові яких знаходяться па рівні 5 рад./с, в табл.
6 відсутня; вона "трансформувалася" в одну із двох
майже однакових пар домінуючих власних чисел,
уявні складові яких знаходяться на рівні 6,7 рад./с.
На рис. 2 пока:зано приклад траєкторій руху
(позначено нунктиршши ліншми) двох пар доміНУІОЧИХ
власних
чисел
('^1- « 12+./"''і2 '
та
^2 ^12 ■^^'*12
^З4‘*’' ^ " 3 4 ’^“^ЗД).
який може відбуватися при онтимізації значень ко
ефіцієнтів регулювання АРЗ-СД СМ з метою забез
печення максимального ступеня стійкості EEC.
Початкове розташування двох нар домінуючих
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власних чисел
Д,
’^^4) позначено точками
(всі інші власні числа не показано). Можливості
подальшої онтимізадії себе вичерпують при упюрепні двох майже однакових нар домінуючих
власних чисел (дійсні складові набувають значення
а ' р=а' ^^, за яким і визначається сіунінь сіїіікосії
EEC
всі інші власні числа (дііісні та комп
лексні) мають менші дійсні складові (знаходяться
в комплексній площині ліворуч від - а ).
Як видно з рис. 2, при русі .гдімінуючих ііласішх
чисел по зазначених траєкторіях відбувається не
лише зменшення значень їх дійсних сюїадових, а
можуть відбуватися певні зміни значень і уявних
сюїадових (частот), про що свідчать і дані табл. 6,

які стосуються Кінцевих точок на траєкторіях руху
власних чисел при зміні коефіцієнтів регулювання
АРЗ-СД СМ. Слід зазначити, що при обтяженні
режиму ЕЕС (без зміни коефіцієнтів регулювання
ЛРЗ СМ) одночасно із збільшенням дійсних сюїа
дових певної частини домінуючих власних чисел
може відбуватися і іюс гунова зміна їх уявних сюїа
дових. Такш'і випадок ілюструє табл. 7, де для кож
ного із трьох станів ЕЕС (для початкового режиму
та після кожного із двох кроків його обтяження)
наведено значення сімнадцяти нар найближчих до
уявної осі комплексних власних чисел характе
ристичної матриці реальної регульованої ЕЕС
(враховувалося 32 СМ, на 17 з яких в явному виг
ляді враховувалися АРЗ, у тому числі 9 —АРЗ-СД).
Зазначене обтяження (збільшення перетоку актив
ної іюгужності в контрольованому перетині) відбу
валося шляхом відповідної зміїні навантажень ге
нераторів но обидва боки зазначеного перетину.
Нижче наведено необхідні пояснения змісту табл. 7.
За кожною парою комнлексно-снряжеиих
власних чисел, які відповідали початковому релніму, було "закрінлсио" номер (від 1 до 17 в порядку
зменшепня дійсних сюїадових), що дозволило про
слідкувати "рух" зазначених власних чисел в комп
лексній нлощині після кожного кроку обтяження
режиму. Наприклад, пара власних чисел Н? 5 після
іісрнюго кроку обтяження стала "лідером" у русі ,ао
уявної осі комплексної нлощннн, зберігаючи "лі
дерство" і після другого кроку, а пара № 9 після
першого кроку обтяження "посіла" сьоме місце, а

ТаЯлііця 7

Початковий режим
X“ власного
1

г
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ч и сла

П іс л я 1 -г о к р о к у о б т я ж е н н я

ПІСЛЯ 2 - Г О к р о к у о б т я ж е н н я

1

В л асн і числа

До в л а с н о г о

В л асн і чи сла

До в л а с н о г о

1

І

[1 /с ; Г ц ]

ч исла

[1 /с ; Г ц ]

числа

j

В л асн і ч исла

[1/с;

Гц]

5

-0 ,0 3 9 9 9 + j0 ,7 9 1 1

-0 ,0 5 1 4 7 ± j0 ,9 5 1 3

1

-0 ,0 5 1 1 8 + ]0 ,9 5 0 4

-0,053374;] 1,8707

2

-0 ,0 5 3 4 0 ± ] 1,8705

3

- 0 ,0 6 1 7 2 ± j0 ,6989

3

-0 ,0 6 1 6 0 ± ]0 ,6 9 6 8

-0 ,0 6 4 4 6 ± j0 ,8 1 7 0

4

-0 ,0 6 3 3 7 ± j0 ,9 1 6 9

4

-0 .0 6 3 3 8 ± ]0 ,9 1 6 9

6

-0 ,0 6 8 0 5 ± j 1,084

6

- 0 ,0 6 8 12±j 1,0839

9

-0 ,0 6 7 2 9 ± j0 ,6 4 7 7

7

-0 ,0 7 5 0 0 ± j 1,3 4 8 9

9

-0 ,0 7 2 7 3 ± j0 ,6 4 8 3

6

-0 ,0 7 5 9 5 ± J 1,4661

5

-0 ,0 4 2 5 0 ± j0 ,8 0 0 4

-0 ,0 5 3 5 3 ± j 1,8708

1

3

-0 ,0 6 2 2 6 ± j0 ,7 0 2 7

2

4

- 0 ,0 6 3 1 8 ± j0 ,9 168

5

1

- 0 ,0 5 2 1 6 ± j0 ,9528

2

•

І
І

- 0 ,0 6 8 1 0 ± jl,0 8 3 7

8

-0 ,0 7 5 7 9 ± j 1 ,4 7 2 0

8

-0,07593± J 1,4682

8

9

-0 ,0 8 1 8 8 ± j0 ,6 4 9 3

7

-0 ,0 7 8 10±j 1,3450

7

-0 ,0 7 9 7 4 ± j 1,3429

10

-0 ,0 8 2 8 6 ± j0 ,4 7 2 0

10

-0 ,0 8 4 2 6 ± j0 ,4 7 1 2

10

-0 ,0 8 4 7 2 ± j0 ,4 7 0 8

11

-0 ,0 9 0 7 6 ± j 1 ,6590

11

-0 ,0 9 0 6 9 ± j 1,6541

1!

-0 ,0 9 0 5 9 + j l,6 5 1 3

12

-0 ,1 0 2 4 + j 1,2435

13

-0 ,0 9 7 3 l ± j 0 ,8 5 2 9

13

- 0 ,0 9 5 2 1+JO,8 5 3 0

13

-0 ,1 0 5 3 ± j0 ,8 5 2 0

12

-0 ,1 0 2 3 ± j 1,2436

12

-0,1022± J 1 ,2 4 3 6

1

14

-0 ,1 0 6 3 ± jl,3 1 5 3

14

-0 ,1 0 4 3 ± jl,3 1 3 0

14

-0 ,1 0 3 0 ± jl,3 1 1 7

1

15

-0 ,1 1 0 7 ± j 1 ,2260

15

- 0 ,1 100±j 1,2236

15

-0 ,1 0 9 7 ± j 1,2222

16

-0 ,1 2 7 4 ± j 1,6913

16

-0 ,1 2 7 5 ± jl,6 9 1 2

16

- 0 ,1 2 7 6 + j l,6 9 1 2

17

-0 ,1 3 2 5 ± j0 ,8 5 6 3

17

-0 ,1 3 4 4 ± J 0 ,8 5 6 9

17

-0 ,1 3 4 6 ± J 0 ,8 5 7 0
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після другого кроку — шосте (загіїїачсиі ішаспі чис
ла виділено напівжирним шрифтом). Частина
власних чисел (нари за номерами: 4, 7.8, JU, 16,17)
почала рухатися у протилежному напрямі від уяв
ної осі (їх окреслено потовщеними лініями). Що ж
стосується дійсних власних чисел, то значення
найбільшого серед них становили: -0,09038
(початковий режим) -» -0,08920 (після 1-го кроку)
-0,08876 (після 2-го кроку обіяжешія режиму).
Перш ніж зробити певні висновки, розглянемо
іце один показовий нршечад, наведений в [4], який
є певного іліострацісю впливу на власні часюти
EEC як її режиму, так і АРЗ CM. Завдання полягало
у перевірці можливості додаткової видачі потуж
ності однією з енергосистем ОЕС Півдня — кшшніпя назва ОЕС, що об’єднувала енергосистеми Ук
раїни та Молдавії (Молдови) — .для збільшення
перетоку потужності в ОЕС Цен тру (Росія) за умо
ви послаблення зв’язків цієї EEC з іншого частиною
ОЕС Півдня (ремонтна схема). Задача полягала у
перевірці можливості збільшення навантаження
однією із теплових електростанцій (ТЕС) EEC до
300 МВт. При розрахунку критерію статичної
стійкості EEC враховувалося 10 еквівалентних CM.
У виїгадку нерегульованої EEC (:і урахуванням
електромагнітних перехідних процесів в обмотках
збудження CM) при додатковому навантаженні
ТЕС ншіад 250 МВт відбувалося коливне порушен
ня стійкості (в табл. 8 наведено зміну значені) нари
домінуючих комплсксно-снряжешіх власних чи
сел, яка визначала стійкість EEC у зазначений спо
сіб обтяження режиму EEC).
Таблиця 8.
Додаткове навантаження
ТЕС [МВт]

і

Домінуючі іпасні числа (не- і
реіульог.ана F.F.C)
'
і 1/с: |іал/с|

-

- 0 . 0 9 3 S ± / 7 .2 9 1

J0 0

- 0 . 0 5 9 2 ± / 7.28.S

200

- 0 . 0 2 4 6 ± / 7 .2 8 3

250

- 0 . 0 0 6 8 ± 7 7 .2 7 S

300

+ 0 ,0 1 18 ± / 7 . 2 7 0

У випадку ж регульованої EEC (на двох CM
враховувалися АРЗ-СД, а інші 8 мали .А.РЗ пропор
ційної дії) при додатковому навантаженні ТЕСІ ,до
300 МВт стійкість EEC зберігалася (відповідні зна
чення пари домінуючих власних чисел становили
-0,0971 ± jl0,697).
У розглянугих прикладах обтяження рслсимів
як нерегульованої EEC (табл. 8), так і іншої регу
льованої EEC (табл. 7) має місце незначна зміна
значень домінуючих власних частот EEC (зміна
режиму впливає на власні частоти EEC'). Викорис
тання АРЗ-СД CM (при правильному їх налагод
жуванні) дозволяє збільшити ступінь стійкості
EEC, одночасно збільшуючи і уявні складові части
ни домінуючих власних чисел, що ілюструсті.ся як
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прикладом використання квазюнтимальних кое
фіцієнтів регулювання АРЗ-СД CM (табл. 6), так і
останнім прикладом (додаткове навантаження ТЕС
до ЗОи МВт у випадку регульованої EEC). Слід за
значити, що в останньому прикладі саме завдяки
правильному налагоджуванню АРЗ-СД на двох CM
забезпечується збереження стійкості при додатко
вому навантаженні ТЕС до 300 МВт, оскільки АРЗ
пропорційної дії не мають демпфіруючого впливу,
у кращому випадку вони не викликають від’смноі о
демпфіруючого ефекту.
Таким чином, наведені вище результати екс
периментально-розрахункових досліджень свід
чать, що при використанні різних моделей EEC у
спектрі власних частот відповідних характерис
тичних матриць EEC у всіх випадках зберігаються
майже ті ж самі за значеннями частоти модальних
складових, ню мають загальпосистемний характер
(вони обумовлюються динамічними властивос
тями EEC, що проявляються у русі роторів CM).
Використання АРЗ-СД CM одночасно із збіль
шенням ступеня стійкості EEC (у разі правильного
їх налаго.цжування) впливає і на уявні складові від
повідних .домінуючих власних чисел. Зміни режи
му EEC теж позначаються на :шаченнях її власних
частот (табл. 7 і 8). Все це узгоджується із наве
деним вище резюме із [ 1 2 , С . 1 9 4 ] . Маючи резуль
тати наведених досліджень, визначимося з "рівнем
адекватності" моделей, необхідних для розв’язання
задач другої підгрупи, пов’язаних із визначенням
домінуючих власних частот ОЕС України, що ма
ють загальпосистемний характер.
Перш за все, слід визначитися з усталеними
режимами ОЕС, які слід використовувати при мо
делюванні відповідних збурень та розрахунків елек
тромеханічних перехідних процесів з метою одер
жання інформації для визначення домінуючих
власних частот та відповідних груп генераторів.
Очеви.дно, що основним початковим режимом для
зазначеного моделювання повинен бути базовий
режим максимальних навантажень ОЕС України.
Додаткове ("контрольне") використання інших ре
жимів (вимушених, нісляаварійних) обумовлюва
тиметься, перш за все, кількістю визначених домі
нуючих власних частот та відповідних CM (груп
CM), що здійснюватимуть нротифазні коливання з
і акими частотами.
Що стосується мо.делей "динаміки" EEC
(ОЕС), то, як свідчаті) наведені вище результати, з
мстою одержання інформації для визначення
власних частот EEC достатньо обмежитися третім
порядком рівнянь CM (більш детальний опис CM,
наприклад, у вигляді спрощених рівнянь ПаркаГорева, як того вимагає [1.3] стосовно виконання
розрахунків динамічної стійкості EEC, не може за
шкодити "рівню адекватності" моделі EEC). Одно
часно слід дати певні пояснення щодо використан
ня рівняння (2) з тією ж мстою, оскільки рівняння
другого порядку для подання EEC іноді використо
вується окремими авторами, виходячи з нрипу-
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щеїшя, що ВІЛЬНІ коливання но міжсистемному
електричному зв’язку, який з'єднує дві частини
EEC, мають одночастотний характер. У випадку ба
гатомашинних складних EEC ситуація інша, крім
того, безпосереднє використання рівняння (2) пе
редбачає наявність інформації іцодо його коефіці
єнтів, які потребують нонередніх нетривіальних
розрахунків. Використання ж деяких "ссрс.гиііх" зна
чень коефіцієнтів (іцо теж мас місце в практиці
досліджень окремих авторів) може нризводігги до
значної похибки результатів, оскільки, як було
показано в [20], значення коефіцієнтів
можуть
знаходитися у досить широкому діапазоні.
Тепер визначимося з питанням ш,одо враху
вання впливу АРЗ-СД CM на домінуючі власні ча
стоти EEC. Звичайно, правильно налагоджені ЛРЗСД CM повинні мати демпфіруючий вплив иа
коливання в реальних регульованих EEC, одночас
но впливаючи і на відповідні власні частоти EEC.
Проте можливий аналіз демпфіруючого впливу (з
прийнятною точністю його оцінки) кожного АРЗСД CM за його "внеском" до загальною демпфіру
вання коливань в EEC, використовуючи мето.д сунернозицїї та запропоновану свого часу методику
[21]. А це дає підстави для мо.делювання вільних
перехідних процесів в EEC без врахування АРЗ CM.
оскільки налагоджування .АРЗ-СД CM (перевірка
на моделі ефективності такою Hajiaro.'pKyBaimH, як
і визначення нових засобів демпфірування коли
вань, про які зазначалося раніше) новипно відбува
тися з урахуванням коефіцієнтів розподілу амплі
туд електромеханічних коливань на домінуючих
власних частотах EEC. Слід зазначити, що вико
ристання моделі нерегульованої EEC дозволяє та
кож уникнути "спотворювального" впливу АРЗ CM
на параметри вільних коливань, що особливо важ
ливо в аспекті дослідження взаємодії модальних
сюїадових. Такий підхід з використашіям нерегу
льованої EEC застосовано, наприклад, в [З І ] з метою
дослі/ркення впливу взаємодії мод на стійкість EEC.
Підводячи певну риску під викладеним вище,
автор звертає увагу на те, що створення проблемнооріснтовапої системи моніторингу режимів ОЕС
України потребує певного часу та координації від
повідних дій з боку усіх сторін, зацікавлених у
вирішенні проблеми безпечності режимів ОЕС Укра'їпи, дій, які иовшші спрямовуватися за чітко
визначеним планом реалізації пріоритетних скла
дових зазначеної проблеми.
Додаток. Вихідні дані до тестової схеми 6-машшшої EEC.
Параметри застунної схеми EEC (параметри
трансформаторів та ліній слекгронере.дачі) наведе
но в табл. Д.1. Всі опори обмоток трансформаторів
зведено до вищої напруги. Коефіцієнти трансфор
мації для кожного трансформатора визначено як
відношення числа витків обмоток на боці нижчої
напруги до числа витків на боці вищої напруги,
тобто
Вихідні дані, що стосуються режим-
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них параметрів вузлів (інші), наведено в табл. Д.2,
де 6/ о — без обмежень. Балансувальпий вузол (ге
нератор) має номер 101. Для CM, приєднаних до
шин за номерами 1,3, 7,201 та 203, задано активну
потужність генерації (Е^,) та підтримуються ііезміипими модулі напруги (І7^^_^), при цьому обме
ження щодо генерації реактивної потужності не за
стосовуються. Для навантажень, приєднаних до
шин за номерами 4, 6, 100 та 202, використову
ється модель В ^= const, = const. До шин за номе
ром 200 приєднано реактор з провідністю, що ста
новить У^=641 • 10” ^ См. Параметри CM наведено
в табл. Д.З (Т. СМ зведено до 'їх Р ). Квазіоптимальні значення коефіцієнтів регулювання
.АРЗ-СД СМ (структурну схему АРЗ-СД наведено
на рис. Д.1) подано в табл. Д.4.
Таилиця Д.1.
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Таблиця Д.З

Номери шин, до
яких присапано
СМ

■^7
[Ом]

Х'и

7'лі

т,

[Ом]

[Ом]

[с]

[с]

*^Н0М
[MBA]

Xj

п нсм

Cos

[кВ]

1

1102,49

1102,49

161,27

6,38

7,0

470,59

525

0.85

3

234,26

234,26

34,27

6,38

7,0

470,59

242

0,85

7

222,45

222,45

74,26

8,5

2,8

320,00

230

0,01
0,85

101

20,24

20,24

9,79

8,5

10,8

2117,65

242

201

0,48

0,48

0,07

5,9

6,4

1411,76

20

0,85

203

0,48

0.48

0,07

5,9

6.4

1411,76

20

0,85

Таблиця Д.4

Варіанти завдання РЕН за напругою (РЕН-П) та частотою (PEH-w)

Номери
ШИН
(

в у з л ів

РЕН-и-1

РЕН-й>1

РЕН-и-2

PEH-TU-2

)

ар/аи

aq/au

ар/аи

aq/au

0.64

1,6

2

2

оР/Эт
0.8

0
0,9
2
________

0
4,3
2

2

2

2
2
2

0,8
0,8

4
6

100
202

1

0

aq/ccü

ар/сш

a q /аю

0,34

0.8

0,34

0
0,34
0.34

0
0.8
0

0
0,34
0

Таблиця Д.5

Номери Ш И И , Л О яких
присднаио СМ

Коефіцієнти регулювання АРЗ С.М
А',
[од. збуд. х . х . /(рад /с)]

1|

а:;
[од. збуд. х.х. /(рад

і

к'„

|

[од.збуд х.х. /(од.стат.напр./с)]

1

0,0328

0,3094

-7.104

3

0,4556

0,2500

■7.362

7

1,9600

0,2500

-7,104

101

1,9600
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-11,201

201

0.1600

0,0307

-11,400

203

0,0207

0.1600

-11,703
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