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АНОТАЦІЯ 

 

Дяченко О.В. Розвиток методів знаходження часткової участі у відповіда-

льності за порушення якості електроенергії – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. Національний тех-

нічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018. 

Дисертація присвячена розвитку методів визначення часткової участі 

суб'єктів розподілу і споживання електричної енергії (ЕЕ) в відповідальності за 

порушення якості електроенергії (ЯЕ) шляхом їх доповнення методами, які можна 

використовувати в локальних засобах обліку, а також розробці методу визначення 

часткової участі суб'єктів за показниками коливання напруги (КН). 

Аналіз методів детермінованого визначення часткової участі суб'єктів в 

відповідальності за порушення ЯЕ показав, що існують розроблені методи і ме-

тодики по: симетрії напруги, синусоїдальності кривої напруги, сталому відхи-

ленню напруги. У той же час відомі розробки в повному обсязі не вирішують 

завдання експлуатації електричних мереж і не охоплюють всі показники якості 

електроенергії (ПЯЕ), властиві тривалим відхиленням характеристик напруги від 

номінальних значень. Потрібно вирішити завдання побудови локального при-

строю для визначення часткової участі споживачів у спотворенні симетрії, а та-

кож розробити методику визначенням відповідальності суб'єктів за порушення 

вимог до ЯЕ за показниками КН. 

Розроблено метод визначення місця розташування джерела КН в системі 

електропостачання. Метод працює за принципом оцінки кореляції зміни потуж-

ності і напруги в мережі електропостачання. Отримав розвиток метод аналізу 

кривої напруги стосовно дискретної обробки інформації. Метод дозволяє вияв-

ляти й оцінювати локальні екстремуми, виділяти області монотонної зміни і 

незмінності кривої напруги. 
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Запропоновано методику аналізу кривої зміни напруги, яка дозволяє, вияв-

ляти й оцінювати екстремуми, виявляти області монотонності, визначати пара-

метри КН: розмах зміни напруги, число КН за інтервал часу спостереження, ча-

стоту повторення змін КН, інтервали між змінами напруги. Обґрунтовано і ро-

зроблено методику визначення місця знаходження джерела та дольової участі 

споживача в відповідальності за перевищення допустимого рівня КН. Для ре-

алізації цієї методики розроблені алгоритми: розрахунку похідних кривих 

напруги і активної потужності, розрахунку часткової участі суб'єктів з оцінкою 

кореляційного відповідності в області збігу монотонної зміни кривих напруги і 

потужності, розрахунку часткової участі споживача з оцінкою кореляційного 

відповідності в області збігу монотонної зміни кривих напруги і потужності в 

точках екстремумів кривої напруги. 

Запропоновано метод визначення відповідальності споживача і постачаль-

ника за спотворення симетрії напруги, заснований на розрахунку ЕЕ, по якій по-

трібно визначення відповідальності споживача. Розрахунок проводиться за час 

моніторингу з урахуванням коефіцієнтів відповідальності суб'єктів в кожному 

інтервалі усереднення. Основною особливістю методу є можливість його вико-

ристання шляхом аналізу параметрів режиму, які заміряються тільки на шинах 

споживача. Розроблено методику та алгоритм реалізації нового методу в 

відповідно до норм оцінки ПЯЕ і зручністю використання в умовах експлуатації. 

Розроблений алгоритм передбачає можливість його включення в комплексну ме-

тодику визначення часткової участі суб'єктів в відповідальності за порушення 

ЯЕ. 

Розв'язана задача побудови локального пристрою для визначення частко-

вої участі споживача в спотворенні симетрії. Розробка призначена для її викори-

стання в локальних системах обліку споживання та контролю ЯЕ з визначенням 

розподілу загального споживання ЕЕ, споживанням ЕЕ в умовах порушення ви-

мог до ЯЕ по симетрії і ЕЕ по якій споживач повинен отримати компенсацію або 

бути підданий санкціям за порушення вимог до ЯЕ. 
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Розроблена комплексна методика визначення часткової участі споживача 

в відповідальності за порушення ПЯЕ. Методика відрізняється від відомої 

оцінкою часткової участі за несиметрію напруги, що дозволяє її використання в 

локальних пристроях обліку і контролю ЯЕ, а також спрямованістю на оцінку 

часткової участі споживача. 

Розроблено пристрій для визначення часткової участі споживача при пору-

шенні вимог щодо КН. Блок-схема приладу визначення часткової участі побудо-

вана на принципі автономності блоків і передбачає введення інформації про па-

раметри режиму з пам'яті реєстратора. Прилад призначений для використання 

разом з флікерметром, за час роботи якого проводиться запис параметрів. 

Розглянуто перспективи досліджень з розвитку комплексної методики 

оцінки часткової участі споживача при порушенні ЯЕ по всім ПЯЕ, які характе-

ризують тривалі зміни характеристик напруги. Доцільним є розвиток досліджень 

за такими напрямами: розробка пристрою для оцінки рівня КН, що працює в ре-

жимі постійного моніторингу; розробка пристрою визначення часткової участі 

споживача в порушенні вимог щодо КН, що працює за поточною інформацією; 

розробка методики комплексної оцінки, в якій визначення факту порушення ви-

мог до ПЯЕ відповідає вимогам ГОСТ і, в той же час, узгоджується за часом по-

казників КН з показниками сталого відхилення напруги, симетрії напруг, сину-

соїдальності кривої напруги. 

Запропоновані у дисертації методи, методики та алгоритми визначення 

відповідальності суб’єктів розподілу електричної енергії за порушення її якості 

використані для розробки програмного забезпечення ТОВ «ТЕССА» м. Харків, 

яке застосовується при проведенні обстеження електроприймачів промислових 

підприємств. А також використовуються у лекціях та лабораторних роботах у 

Національному технічному університеті «Харківському політехнічному інсти-

туті» на кафедрі автоматизації та кібербезпеки енергосистем у навчальному курсі 

«Якість електричної енергії». 
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ABSTRACT 

 

Diachenko. A.V. Development of methods for finding equity participation in the 

responsibility for violations of the quality of electricity. Qualifying scientific work on 

the rights of a manuscript. 

The dissertation for the Candidate Degree (Engineering) on specialty 05.14.02 

«Electric power stations, networks and systems». National Technical University 

“Kharkov Polytechnic Institute”, Kharkov, 2018. 

Analysis of the methods of deterministic determination of the partial participa-

tion of subjects in the responsibility for violating the quality of electricity showed that 

there are developed methods and techniques for: voltage symmetry, sinusoidal voltage 

curve, constant voltage deviation. At the same time, known developments do not com-

pletely solve the problems of operation of electric networks and do not cover all the 

indicators of electricity quality, characterized by a long deviation of voltage character-

istics from nominal values. It is necessary to solve the problem of constructing a local 

device to determine the partial participation of consumers in the distortion of sym-

metry, as well as develop a method of definition responsibility of subjects for violating 

the requirements for the quality of electricity in terms of voltage fluctuations. 

The method of determining the location of the voltage fluctuation source in the 

power supply system is developed. The method works on the principle of the correla-

tion of power and voltage changes in the power supply network. Received the method 

of analysis of the voltage curve in relation to discrete processing of information. The 

method allows to detect and evaluate local extrema, to allocate areas of mono-ton var-

iation and invariance of the voltage curve. 

The method of analysis of the voltage variation curve is proposed that allows to 

detect and evaluate extremums, to identify areas of monotonicity, to determine the pa-

rameters of voltage fluctuations: the voltage fluctuation rate, the number of voltage 

fluctuations over the observation time interval, the frequency of the repetition of 

changes in voltage fluctuations, the interval between voltage changes. The method of 

determining the location of the source and the partial participation of the consumer in 



2 

 

 

the responsibility for exceeding the permissible level of voltage fluctuation is substan-

tiated and developed. For the implementation of this technique, algorithms have been 

developed: calculation of derivatives of voltage curves and active power, calculation 

of partial participation of subjects with an estimate of correlation correspondence in 

the field of coincidence of monotonous change in voltage and power curves, calcula-

tion of partial participation of the consumer with the estimation of correlation corre-

spondence in the field of coincidence monotonic change of voltage curves and power 

at points of extremum of the voltage curve. 

The method of determining the responsibility of the consumer and the supplier 

for the distortion of voltage symmetry, based on the calculation of electric energy, 

which requires definition of the responsibility of the consumer, is proposed. The cal-

culation is made during the monitoring period taking into account the factors of re-

sponsibility of the entities in each interval of averaging. The main feature of the method 

is the possibility of using it by analyzing the parameters of the mode, which measured 

only on tires of the consumer. The method and algorithm of the implementation of the 

new method in accordance with norms of estimation of electricity quality indices and 

ease of use in conditions of exploitation have been developed. The developed algorithm 

foresees the possibility of its inclusion in the complex methodology for determining 

the partial participation of entities in the responsibility for violating the quality of elec-

tricity. 

The task of constructing a local device for determining the partial participation 

of the consumer in the distortion of symmetry is solved. The development is intended 

for its use in local consumption accounting and electricity quality control systems with 

the definition of the distribution of total electricity consumption, electricity consump-

tion in the event of violations of the requirements for the quality of electricity by sym-

metry and electrical energy on which the consumer must receive compensation or be 

subject to sanctions for breach of the requirements to the quality of electricity. 

The complex method of determining the partial participation of the consumer in 

the responsibility for violating the electricity quality indicators is developed. The 
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method differs from the known estimation of the partial participation in voltage asym-

metry, which allows its use in local devices of accounting and quality control of elec-

tricity, as well as the direction to assess the partial participation of the consumer. 

A device was developed for determining the partial participation of the consumer 

in violation of the requirements of clinical guidelines. The block diagram of the deter-

mination of partial participation is based on the principle of autonomy of the blocks 

and involves entering information about the parameters of the mode from the memory 

of the registrar. The device is intended for use with a flicker meter, during which the 

recording of parameters is carried out. 

Perspectives of researches on development of complex method of estimation of 

partial participation of the consumer in case of violation of the quality of electroenergy 

by all indicators of electricity quality, which characterize long-term changes in voltage 

characteristics are considered. It is advisable to develop research in the following areas: 

the development of a device for assessing the voltage fluctuation level, working in the 

mode of continuous monitoring; development of the device for determining the partial 

participation of the consumer in violation of the requirements for voltage fluctuations 

operating on current information; the development of a comprehensive assessment 

methodology in which the determination of the fact of violation of the requirements for 

the indicators of the quality of electricity meets the requirements of GOST and, at the 

same time, is consistent with the time indicators of voltage fluctuations with the indi-

cators of constant voltage deviation, stress symmetry, sinusoidal voltage curve. 

The methods, methods and algorithms for determination of the responsibility of 

subjects of distribution of electric energy for violation of its quality are proposed in the 

dissertation. They are used for the development of software "TESSA" of Kharkiv, 

which is used during the survey of electricians of industrial enterprises. They are also 

used in lectures and laboratory works at the National Technical University "Kharkiv 

Polytechnic Institute" at the Department of Automation and Cybersecurity of Power 

Systems in the course "Quality of Electricity". 

Key words: power supply systems, quality of electric energy, deterministic cal-

culations of participation, responsibility of consumers, local accounting device. 



4 

 

 

Referencese 

1. Dyachenko O.V. Monitoring yakosti elektroenergiyi na cifrovih pidstanciyah 

/ O.V. Dyachenko, O.G. Grib, D.A. Gapon, Yu.A. Sirotin, T.S. Iyerusalimova // Visnik 

Nacionalnogo tehnichnogo universitetu «HPI» Vipusk 12 «Problemi avtomati-

zovanogo elektroprivoda teoriya i praktika».– Harkiv: NTU «HPI», 2015.   P. 316-319. 

2. Dyachenko O.V. Analiz spozhivannya elektroenergiyi z kontrolem yakosti v 

rozpodilnih merezhah / O.V. Dyachenko, O.G. Grib, Yu.O. Sirotin, D.A. Gapon, T.S. 

Iyerusalimova, O.V. Bortnikov // Visnik HNTUSG imeni Petra Vasilenka. Tehnichni 

nauki. Vipusk 165 «Problemi energozabezpechennya ta energozbere-zhennya v APK 

Ukrayini». – Harkiv: HNTUSG, 2015. – P. 9-10. . – Bibliog.: 7 nazv. – ISBN 5-7987-

0176X. 

3. Dyachenko A.V. Pitanie transformatornoj podstancii 330/110 kV pri nalichii 

v liniyah elektroperedach vysshih garmonik / A.V. Dyachenko, O.G. Grib, S.Yu. 

Shevchenko, D.A. Gapon, Yu.A. Sirotin, T.S. Ierusalimova // Vis-nik NTU «HPI» Ser-

iya: Problemi udoskonalennya elektrichnih mashin i apa-rativ. Teoriya i praktika,   H. 

: NTU «HPI», 2015.   №42 (1151). – P.59-61. – Bibliog.: 7 nazv. – ISSN 2079-3944. 

4. Dyachenko A.V. Monitoring of electrical energy quality on the traction sub-

station input / O.V. Dyachenko, O.G. Grib, D.A. Gapon, D.V. Borodin, T.S. Iyerusal-

imova // Naukovo-praktichnij zhurnal «Elektrotehnika i «Elektrome-hanika – 2015.   

№6. – P. 61-65. 

5. Dyachenko A.V. Aktualnost opredeleniya otvetstvennosti za narushenie 

kachestva elektroenergii po pokazatelyam kolebanij napryazheniya / A.V. Dyache-

nko, G.A. Senderovich // Elektrotehnika i Elektromehanika. – 2016. – № 2. – P. 54-

61. KV № 21021-10821PR.  

6. Dyachenko A.V. Metod opredeleniya raspolozheniya istochnika kolebanij 

napryazheniya v elektricheskoj seti / A.V. Dyachenko, G.A. Senderovich // Nauko-vo-

praktichnij zhurnal «Elektrotehnika i Elektromehanika» – 2016.   №3. – P. 54-61. KV 

№ 21021-10821PR. 



5 

 

 

7. Dyachenko A.V. Metod opredeleniya dolevogo uchastiya subektov v naru-

shenii simmetrii po moshnosti simmetrichnyh sostavlyayushih pri dlitel-nyh izmereni-

yah potrebleniya elektricheskoj energii / A.V. Dyachenko, G.A. Senderovich // Visnik 

NTU «HPI». Seriya: Gidravlichni mashini ta gidroagrega-ti.  H. : NTU «HPI», 2017.  

№ 22 (1244).  P. 77-82.  Bibliogr.: 16 nazv.  ISSN 2411-3441. 

8. Dyachenko A.V. Izmerenie otkloneniya chastoty / A.V. Dyachenko, O.G. 

Grib, D.A. Gapon, T.S. Iyerusalimova / Informacijni tehnologiyi: nauka, tehni-ka, 

tehnologiya, osvita, zdorov’ya: XXIII mizhnarodna naukovo-praktichna kon-ferenciya 

MicroCAD-2015 Ch. II. – Harkiv: NTU «HPI»,2015.    P. 149. 

9. Dyachenko A.V. Monitoring kachestva elektricheskoj energii v sistemah el-

ektrotransporta / A.V. Dyachenko, O.G. Grib, D.A. Gapon, T.S. Iyerusalimova / El-

ektrifikaciya transportu «TRANSELEKTRO – 2015»: Materiali VIII Mizhnarodnoyi 

naukovo-praktichnoyi konferenciyi – D.: DNUZT, 2015.  P. 24-25. 

10. Dyachenko A.V. Kontrol kachestva elektricheskoj energii na cifrovoj pod-

stancii / A.V. Dyachenko, O.G. Grib, D.A. Gapon, T.S. Iyerusalimova, A.V. Leleka / 

Aktualni problemi avtomatiki ta priladobuduvannya: materiali Vseukrayinskoyi nau-

kovo-tehnichnoyi konferenciyi, 10-11 grudnya 2015r. – P. 193-194. 

11. Dyachenko A.V. Aktualnost zadachi opredeleniya otvetstvennosti za na-

rushenie kachestva elektricheskoj energii po pokazatelyam kolebanij naprya-zheniya / 

A.V. Dyachenko, G.A. Senderovich / Aktualni problemi avtomatiki ta prilado-

buduvannya: materiali Vseukrayinskoyi naukovo-tehnichnoyi konferenciyi, 10-11 

grudnya 2015r. – P. 199-200. 

12. Dyachenko A.V. Metod opredeleniya mesta nahozhdeniya istochnika 

koleba-nij napryazheniya / A.V. Dyachenko, G.A. Senderovich / Informacijni 

tehnologiyi: nauka, tehnika, tehnologiya, osvita, zdorov’ya: XXIV mizhnarodna nau-

kovo-praktichna konferenciya MicroCAD-2016 Ch. II. – Harkiv: NTU «HPI»,2016.    

P. 179.  



6 

 

 

13. Dyachenko A.V. Analiz krivoj napryazheniya / A.V. Dyachenko, G.A. 

Sende-rovich / Informacijni tehnologiyi: nauka, tehnika, tehnologiya, osvita, zdo-

rov’ya: XXIV mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya MicroCAD-2016 Ch. II. 

– Harkiv: NTU «HPI»,2016.   P. 180. 

14. Dyachenko A.V. Algoritm rascheta proizvodnyh krivyh napryazheniya i ak-

tivnoj moshnosti / A.V. Dyachenko, G.A. Senderovich / Aktualni problemi avtomatiki 

ta priladobuduvannya: materiali Vseukrayinskoyi naukovo-tehnichnoyi konferenciyi, 

8-9 grudnya 2016r. – P. 193-194. 

15. Dyachenko A.V. Analiz vysshih garmonik napryazheniya v trehfaznyh se-

tyah / A.V. Dyachenko, D.A. Gapon, T.S. Iyerusalimova, S.V. Shvec / Informacij-ni 

tehnologiyi: nauka, tehnika, tehnologiya, osvita, zdorov’ya: XXV mizhnarodna nau-

kovo-praktichna konferenciya MicroCAD-2017 Ch. II. – Harkiv: NTU «HPI»,2017.   

P. 194. 

 



2 

 

 

ЗМІСТ  

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ………………………………………. 4 

ВСТУП ………………………………………………………………….......... 5 

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕТЕРМІНОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

ЧАСТКОВОЇ УЧАСТІ СУБ'ЄКТІВ У ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ………………………………. 11 

1.1 Аналіз методів визначення часткової участі суб'єктів в  

відповідальності за порушення якості електроенергії по 

симетрії напруги ……………………………………………............... 15 

1.2 Аналіз методів визначення часткової участі суб'єктів в  

відповідальності за порушення якості електроенергії по  

синусоїдальності кривої напруги……………………………………. 22 

1.3 Аналіз методів визначення часткової участі суб'єктів в  

відповідальності за порушення якості електроенергії по  

усталеному відхиленню напруги……………………………………. 28 

1.4 Аналіз методів обліку якості електроенергії по показникам  

коливання напруги …………………………………………………… 31 

 Висновки до розділу 1………………………………………………... 43 

РОЗДІЛ 2 ЧАСТКОВА УЧАСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА І СПОЖИВАЧА 

В ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПО КОЛИВАННЯМ НАПРУГИ НА 

ІНТЕРВАЛІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ………………………………………...... 45 

2.1 Метод визначення місця знаходження джерела коливань напруги.. 45 

2.2 Методика визначення місця знаходження джерела коливань  

напруги………………………………………………………………... 54 

2.2.1 Аналіз кривої напруги………………………………………………... 56 

2.2.2 Визначення місця розташування джерела коливань напруги ……... 66 

 Висновки до розділу 2………………………………………………... 76 



3 

 

 

РОЗДІЛ 3 ЛОКАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКОВОЇ УЧАСТІ 

СПОЖИВАЧА В ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СПОТВОРЕННЯ 

СИМЕТРІЇ …………………………………………………………………… 77 

3.1 Метод визначення часткової участі суб'єктів в порушенні симетрії 

по потужності симетричних складових при тривалих  

вимірюваннях споживання електричної енергії …………................. 78 

3.2 Методика і алгоритм визначення часткової участі суб'єктів в  

порушенні симетрії локальної системи обліку споживання та  

контролю якості електроенергії ……………………………………... 93 

 Висновки до розділу 3………………………………………………… 103 

РОЗДІЛ 4 ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКОВОЇ УЧАСТІ СПОЖИВАЧА У 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ПОКАЗНИКІВ ЛОКАЛЬНИМ 

ПРИСТРОЄМ …………………………………………................................... 104 

4.1 Комплексна методика визначення часткової участі споживача в  

відповідальності за порушення показників якості електроенергії….. 105 

4.2 Пристрій для визначення часткової участі споживача при  

порушенні вимог по коливанням напруги ………………................... 114 

4.3 Перспективи досліджень з розвитку комплексної методики……….. 117 

 Висновки до розділу 4…………………………………………………. 125 

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………......... 127 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………. 129 

ДОДАТОК А Визначення напрямку активної потужності зворотної  

послідовності………………………………………………………………… 142 

ДОДАТОК Б Акти впровадження результатів дисертаційної роботи…….. 159 

ДОДАТОК В Список публікацій здобувача за темою  

дисертації…………………………………………………………………….. 161 

 

 


