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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Ефективність роботи Об'єднаної 

електроенергетичної системи країни повністю залежить від забезпечення 

балансу між спожитою й виробленою електричними станціями енергією. 

Режими роботи енергосистеми країни наочно представляються графіками 

електричного навантаження (ГЕН). Оскільки електросистема несе значні 

додаткові витрати, викликані нерівномірністю графіка електричного 

навантаження то питання регулювання ГЕН є актуальними. 

Покриття піків навантаження енергосистеми на сьогоднішній час загалом 

забезпечувалося здебільшого потужностями ГЕС, ТЕС та ТЕЦ, це пов’язане з 

технічним станом і структурою потужностей Об'єднаної електроенергетичної 

системи країни. Використання ТЕС в якості регулюючих потужностей, 

обумовлює необхідність тримати їх в режимах холодного та гарячого резерву, 

що призводить до використання їх в режимах з великою витратою палива. 

Також, останнім часом маневреність енергоблоків ТЕС значно знижена 

внаслідок зносу і старіння обладнання та якості палива на якому працюють 

енергоблоки. Тому все більше уваги приділяється питанням регулювання ГЕН 

за рахунок споживачів-регуляторів. 

Складовими ГЕН енергосистеми є ГЕН споживачів, які здебільшого є 

нерівномірними, та мають характерні пікові, напівпікові та базові зони 

споживання. Регулювання параметрів графіків навантаження споживачів 

дозволить використовувати їх в якості регуляторів навантаження (споживачів-

регуляторів) електричних мереж, а це в свою чергу призведе до зменшення 

використання блоків ТЕС в маневрених режимах, до економії паливних 

ресурсів на ТЕС і підвищенню стабільності та надійності в роботі електричних 

мереж. 

Одним з перспективних методів регулювання ГЕН є перенос 

навантаження споживача з пікової зони у напівпікову та базову. Це стає 

можливим за рахунок  впровадження систем зберігання енергії, які можуть бути 

встановлені  як у електричних мережах високої напруги так і у мережах низької 

напруги. Таким чином, встановлення  систем зберігання енергії безпосередньо 

у систему електропостачання споживача-регулятора дозволить змінювати 

параметри графіків електричного навантаження. При цьому багато уваги 

приділяється складу системи зберігання електроенергії, а саме основному її 

елементу – накопичувачу енергії. Серед великої кількості накопичувачів енергії 

використання кінетичних енергонакопичувачів має ряд переваг, а саме високу 

екологічність, простоту технічного обслуговування, масштабованість, великий 

термін служби (тобто велика кількість циклів зарядки - розрядки), швидкий час 

реакції. 

Таким чином, науково-практичне завдання розробки системи 

електропостачання, складовим елементом якої є кінетичний 

енергонакопичувач, з метою регулювання ГЕН споживачем-регулятором є 

актуальним і визначило напрямок дисертаційного дослідження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота  виконана на кафедрі машинобудування Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури у рамках науково-дослідної 

роботи за темою «Розробка науково-методичних та практичних підходів до 

вдосконалення ресурсо- та енергозбереження на об’єктах будівництва і 

міського господарства» (№ ДР 0115U001697), в якій здобувач була виконавцем 

окремих етапів. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка методу 

регулювання реальних графіків навантаження споживачів-регуляторів шляхом  

обґрунтування режимів роботи і параметрів механічних накопичувачів енергії з 

урахуванням компенсації ризиків, що виникають при їх використанні. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні задачі дослідження:  

- виконати аналіз існуючих методів регулювання графіків навантажень; 

- провести аналіз графіків навантаження адміністративної будівлі і виявити 

їх загальні характеристики  та визначити закон розподілення складових ГЕН; 

- розробити спосіб симетрування навантаження  об'єкта з КЕН для 

підвищення показників якості електроенергії; 

- розробити математичну модель процесу регулювання ГЕН на основі 

введення в систему електропостачання будівлі КЕН; 

- визначити оптимальні параметри КЕН згідно його режимів роботи і 

навантаження будівлі; 

- виконати експериментальні дослідження процесу накопичення і видачі 

енергії КЕН у систему електропостачання. 

Об'єкт дослідження – процеси у системі електропостачання споживача -

регулятора з кінетичним енергонакопичувачем.  

Предмет дослідження – параметри та характеристики  графіка 

навантаження системи електропостачання з використанням КЕН. 

Методи дослідження. В основу роботи покладено системний підхід при 

проведенні теоретичних і експериментальних досліджень, заснований на 

фундаментальних положеннях, теорії розрахунку електричних мереж, теорії 

розрахунку механічних систем, теорії електроприводу, теорії стійкості 

розподілених систем, методи математичної статистики, метод ієрархій Т. Сааті, 

методи теорії математичного моделювання. Математична обробка результатів 

досліджень виконувалася з використанням сучасного прикладного програмного 

забезпечення (MS Excel, PowerGraph3.38, Mathcad). 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Вперше розроблено метод вирівнювання ГЕН об'єкта з урахуванням 

компенсації ризиків, який використовує систему електропостачання 

адміністративної будівлі з КЕН в якості споживача-регулятора, що дає 

можливість отримати необхідні параметри ГЕН. 

2. Науково обґрунтовано  конструкцію маховика для використання у 

складі  КЕН, який відрізняється від існуючих наявністю змінного моменту 

інерції та дисбалансних вантажів, що дозволить зменшити енерговитрати в 
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початковий період обертання маховика і підвищити плавність обертання в 

робочому режимі.  

3. Отримав подальший розвиток метод симетрування навантаження в 

мережі 0,4 кВ, який відрізняється тим, що симетрування виконується за 

рахунок використання споживача-регулятора з КЕН, це дозволило підвищити 

якість електроенергії за рахунок відсутності комутацій в системі 

електропостачання. 

4. Отримала подальший розвиток математична модель обміну енергії 

системи електропостачання будівлі з кінетичним енергонакопичувачем, яка 

відрізняється від існуючих врахуванням конструкції маховика КЕН, що дає 

можливість підвищити точність розрахунків енергії. 

Практичне значення отриманих результатів для електроенергетичної 

галузі полягає в розробці методики регулювання графіків електронавантаження 

електричної мережі за допомогою споживачів - регуляторів, які представляють 

собою адміністративні будівлі з підключенням КЕН у їх систему 

електропостачання. 

Запропоновано спосіб симетрування навантаження у системі 

електропостачання споживача-регулятора з КЕН, що дозволяє підвищити якість 

електричної енергії . 

Підтверджено доцільність використання у складі КЕН  маховика з 

змінним моментом інерції та дисбалансними вантажами, що дозволило 

зменшити енерговитрати та завдавати необхідний закон регулювання КЕН. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у якості науково-

методичних рекомендацій: ПрАТ СКМЗ (м.Краматорськ), ТОВ «ЕВДА-

ЕНЕРГО» (м.Одеса), а також використовуються в навчальному процесі 

ДонНАБА під час курсового проектування та підготовки студентів будівничих 

спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові положення і отримані 

результати, які містяться в дисертації і виносяться на захист, розроблені і 

отримані здобувачем особисто. Серед них: дослідження сучасних методів 

регулювання графіків електронавантаження з залученням споживачів-

регуляторів; дослідження сучасних методів симетрування навантаження у 

мережах низької напруги 0,4 кВ; дослідження методів і способів зберігання 

електричної енергії, розробка конструкції маховика для кінетичного 

енергонакопичувача; розробка схеми системи електропостачання споживача-

регулятора з кінетичним енергонакопичувачем, дослідження ризиків 

застосування акумулюючих пристроїв при регулюванні графіків навантаження; 

дослідження адитивної моделі ГЕН споживача-регулятора;  дослідження 

математичних моделей кінетичного енергонакопичувача з різними типами 

двигунів; теоретичне обґрунтування вибору оптимальної моделі КЕН для 

регулювання ГЕН споживача-регулятора; розробка схеми симетрування 

навантаження споживача-регулятора з використанням КЕН; розробка 

математичної моделі системи електропостачання споживача-регулятора з 

кінетичним енергонакопичувачем;  експериментальні дослідження впливу 
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конструкції маховика на розгінні характеристики КЕН; експериментальні 

дослідження розгінних характеристик та навантажувальні діаграми КЕН з ДПС 

та АД. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати 

дисертаційної роботи представлялися, доповідалися автором і обговорювалися 

на Міжнародних науково-практичних конференціях та симпозіумах: «Важке 

машинобудування, проблеми та перспективи розвитку» (Краматорськ, 2007, 

2008), «Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології» (Харків, 2009), 

«Стан електричних мереж обленерго й основні напрямки підвищення їхньої 

ефективності. Зменшення втрат електроенергії в електромережах» (Харків, 

2010, 2014-2018рр.),«Нові аспекти експлуатації та проектування розподільчих 

мереж. Перенапруги й грозозахист» (Харків, 2011-2017рр.), «Проблеми 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки» (Харків, 2017), 

Проблеми удосконалення електричних машин та апаратів. Теорія, практика. 

«SIEMA»( Харків, 2017р.), «Підвищення енергоефективності та надійності 

елементів енергосистем і електромереж України» (Харків, 2018).  

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 робіт, 

з них: 6 статей у наукових фахових виданнях України, що включені до 

наукометричних баз даних, одна з них у виданні України, яке включено до 

міжнародної наукометричної бази Web of Science, а також 1 стаття в інших 

виданнях України та 1 стаття у збірнику матеріалів міжнародної конференції, 2 

патенти України на корисну модель. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотациії двома мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. 

Повний обсяг дисертації складає 166 сторінок, 59 рисунків по тексту, 27 

таблиць по тексту, списку з 117 найменувань використаних джерел на 15 

сторінках, 4 додатків на 12 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету й задачі. Зазначено зв’язок роботи з науковими 

програмами та темами.  Визначено об’єкт, предмет і методи дослідження. 

Наведено наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, а також 

відомості про публікації та особистий вклад здобувача, впровадження, 

апробацію і структуру роботи. 

У першому розділі  проаналізована структура генеруючих потужностей 

Об’єднаної енергетичної системи України з точки зору забезпечення 

ефективного регулювання частоти і потужності в енергосистемі, та виявлено, 

що вона є неоптимальною та визначається характером графіка електричного 

навантаження. Встановлено що нерівномірності графіків навантаження мають 

великий вплив  на втрати палива при роботі потужностей ТЕС з метою 

покриття навантаження. Поліпшення режимів роботи енергосистеми за рахунок 
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регулювання графіків електричного навантаження  обумовлює пошук нових 

методів й засобів управління режимами роботи електричних мереж.  

Доведено, що вирівнювання графіка навантаження енергосистеми не 

може бути мимовільним, випадковим процесом, а вимагає проведення 

цілеспрямованих заходів з відповідним матеріальним і фінансовим 

забезпеченням. Проте що при відсутності в енергосистемі збалансованої 

структури генеруючих потужностей головною можливістю вирівнювання 

графіків може стати режимне взаємодія енергосистеми зі споживачами на 

основі адміністративних або економічних заходів. 

Досліджено методи регулювання  графіка електричного навантаження 

енергосистеми та показники, які визначають рівномірність графіків 

електричного навантаження. Обґрунтовано використання споживачів-

регуляторів з акумулюючими пристроями як ефективний метод регулювання 

навантаження, який полягає у споживанні електроенергії в години мінімального 

навантаження, зберігання її та віддачі в години максимального навантаження 

енергосистеми, тобто переносу навантаження з пікової зони графіка 

навантаження у напівпікову та базову.  

Аналіз графіків навантаження різних споживачів, показує, що характер 

графіка комунально-побутового навантаження фактично якісно повторює 

графік навантаження енергосистеми, тому для ефективного регулювання 

навантаження енергосистеми  запропоновано використовувати у якості 

споживачів-регуляторів адміністративні будівлі у систему електропостачання, 

яких підключений акумулюючий пристрій. Обґрунтовано застосування 

кінетичних  накопичувачів з маховиком, які запасають кінетичну енергію при 

розгоні ротора, щоб віддати її в потрібний момент у вигляді електроенергії. У 

якості розгінного двигуна і засобу відбору електроенергії використовується 

зазвичай вертикальний двигун-генератор.  

Виявлено зв’язок між ефективністю регулювання графіків навантаження 

та забезпеченням якості електричної енергії. Наведені методи симетрування 

навантаження у системі електропостачання споживача-регулятора  та  доведено 

що навіть незначне зниження перекосу фаз (напруг) і перекосу фазних 

навантажень в системі електропостачання споживача - регулятора призводить 

до суттєвої економії електроенергії і підвищення її якості. 

Розглянуті ризики та методи їх оцінки у сфері електропостачання та 

наведені заходи по управлінню ризиками. Аналіз ризиків, що виникають в 

енергетичній сфері, а саме при використанні акумулюючих пристроїв для 

регулювання навантаження, є актуальним  у зв’язку з тим, що наряду з ростом 

електроспоживання  у  світовій практиці присутня тенденція до 

енергозбереження  саме за рахунок новітніх технологій, які ще не досить 

вивчені у питаннях надійності. 

Другий розділ присвячений аналізу параметрів і схеми підключення 

кінетичного енергонакопичувача в систему електропостачання споживача-

регулятора. У роботі пропонується використовувати в якості споживача - 

регулятора систему електропостачання  адміністративної будівлі з кінетичним 
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енергонакопичувачем, а саме навчально-адміністративний корпус учбового 

закладу.  

Добові графіки електричних навантажень навчальних корпусів мають ряд 

особливостей таких як наявність екстремумів, які обумовлюють ранковий і 

вечірній максимуми, а також денні і нічні мінімуми. Навантаження навчальних 

корпусів має найбільші значення в ранкові години, і ранковий максимум 

перевищує вечірній. Вечірній максимум виражений слабо і в навантаженнях на 

деяких вводах, взагалі, не спостерігається. Вихідні дні відрізняються меншим 

споживанням потужності. У суботні дні основне навантаження зосереджене в 

ранкові години - вечірній максимум не спостерігається зовсім або слабо 

виражений. В недільні дні навантаження мінімальне. Динаміка 

електроспоживання будівлі показує,  що найбільше споживання припадає на 

зимово-осінній період, спад електроспоживання у літній період пояснюється 

специфікою роботи учбового закладу, а саме відсутністю навчального процесу 

літом. 

Для регулювання графіків навантаження споживача-регулятора 

запропановано  метод, який базується на принципі зберігання енергії та видачі 

її у мережу в необхідних час. У якості акумулюючого елемента у систему 

електропостачання будівлі підключається кінетичний енергонакопичувач згідно 

розробленої схеми, яка наведена на рис.1.  

 

ВРУ БУ КЕН

ТТ

INVСпоживач

ЛЕП

0,4 кВ

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема підключення КЕН в систему 

електропостачання будівлі 

 

Кінетичний енергонакопичувач складається з накопичувального 

маховика, двигуна системи зарядки і генератора, можливо також використання 

двигуна зарядки як генератора, але з ускладненою системою комутації. 

Потужність генератора і накопичувальна здатність маховика підбираються 

виходячи з величини навантаження будівлі. Система зарядки накопичувача 

може бути побудована на асинхронному електродвигуні змінного струму, або 

на електродвигуні постійного струму. Принципова різниця схем складається у 

пристрої керування двигуном, для асинхронного двигуна  – це перетворювач 

частоти, а для двигуна постійного струму – сервоперетворювач (рис.2). 
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                                                   а)                                                  б) 

Рисунок 2 – Структурна схема КЕН: а) з АД; б) з ДПС 

 

Важливою складовою КЕН є механічний інерційний накопичувач – 

маховик. Від його конструкції залежить кількість накопиченої енергії. Аналіз 

існуючих конструктивних рішень щодо складу, технічних характеристик та 

призначення  маховика дозволяє зробити висновок, що для досягнення 

поставлених цілей найкращим варіантом є маховики зі змінним моментом 

інерції. Тому для кінетичного енергонакопичувача було розроблено та 

запатентовано маховик зі змінним моментом інерції та дисбалансними 

вантажами, який наведено на рис.3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Розроблена конструкція маховика: 1- масивний обід; 2 – 

центральна втулка; 3 – шпильки; 4 -  дисбалансні вантажі; 5 – пружини; 6 

регулювальна гайка. 
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Збільшення рівня початкової кінетичної енергії у розробленій конструкції 

маховика забезпечується змінним моментом інерції та підвищенням швидкості 

обертання. 

Момент інерції маховика є змінним та визначається за формулою 

  

. .м о д вJ J J                                              (1) 

 

де оJ – момент інерції  тонкостінного ободу, поєднаного шпильками  з 

центральною втулкою 
4

5

1

1 ψ
ρπψ

32

D
о bJ D


 ,                                         (2) 

  

ψb
, ψD

 –   коефіцієнти ширини та діаметра маховика відповідно; 
1D – 

максимальний зовнішній діаметр; . .д вJ – приріст моменту інерції, з 

урахуванням, що дисбалансні вантажі відносно ободу знаходяться у стані 

спокою: 

 
2 2

. .

. .

6

2

д в

д в

m r r r
J

   
  ,                                (3) 

 

де 
. .д вm  – маса дисбалансного вантажу; r  – віддалення вантажу від вихідного 

стану вздовж  шпильки; r  – радіус початкового стану вантажів вздовж 

шпильки. 

Тоді найбільша накопичена енергія дорівнює 

 

.  
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Найбільша потужність накопичена маховиком 
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Час розряду маховика на середнє навантаження 
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 .    (6) 

 

При регулюванні навантаження за допомогою накопичувачів можливе 

виникнення  ризиків порушення режимів роботи систем електропостачання 
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споживачів-регуляторів. Для визначення і дослідження загальних ризиків при 

функціонуванні систем електропостачання з кінетичним енергонакопичувачем 

громадських будівель був застосований метод аналізу ієрархій, розроблений    

Т. Сааті, який полягає у виявлені усіх внутрішніх і зовнішніх ризиків та оцінки 

альтернатив по їх компенсації. Відповідність альтернатив групам ризику 

наведена на рис.4. 

 

 

       Рисунок 4 – Відповідність альтернатив групам ризику 

З наведеної діаграми маємо, що компенсації ризиків при використанні 

КЕН у системі електропостачання адміністративної будівлі, можливо за 

рахунок впливу на групи операційних ризиків, технічних та технологічних  і 

фінансових ризиків. 

Таким чином у розділі розроблена схема підключення кінетичного 

енергонакопичувача  у систему електропостачання споживача-регулятора для 

регулювання графіків електричного навантаження з урахуванням ризиків які 

при цьому виникають та розробкою методу їх компенсації. 

Третій розділ присвячений розробці енергоефективних  методів та 

математичному опису процесів регулювання нерівномірності графіків 

навантаження  споживачами-регуляторами з кінетичним енергонакопичувачем. 

 Процес зміни навантаження в часі математично найбільш повно 

відбивається в понятті нестаціонарного випадкового процесу. Навантаження в 

кожен момент часу є випадковою величиною, закон розподілу якої залежить від 

часу. Розрахункове (максимальне) навантаження реалізується не в будь-який 

час доби, а лише в окремий, визначений період, пов’язаний з режимами роботи 

споживача-регулятора, тому маємо сталий однорідний процес, який можна 

класифікувати як стаціонарний ергодичний. Допущення про стаціонарності 

процесу дозволяє спростити рішення поставленого завдання - вивчення процесу 

можна замінити вивченням випадкової величини. 

Аналіз добових графіків електронавантаження споживача-регулятора 

проведений з використанням адитивної моделі 
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( ) ( ) ( )T RP t P t P t                                               (7) 

 

де ( )TP t – трендова складова добового ГЕН, яка визначається як середня за 

інтервал завданої тривалості   з змінною початковою точкою t  

 
θ

C

1
( ) ( ,θ) ( )

θ

t

T

t

P t P t P t dt



   ,                                    (8) 

 

( )RP t  – випадкова складова ГЕН споживача, яка дорівнює різниці фактичної 

потужності ГЕН та його трендової складової 

 

( ) ( ) ( )R TP t P t P t   .                                                          (9) 

 

При моделюванні ГЕН прийнято припущення 

 

C E( ,θ) ( ,θ),P t P t                                                      (10) 

 

де 
E ( ,θ)P t – ефективне навантаження  на 30-ти хвилинних ковзних інтервалах 

осереднення. 

Виконаний аналіз добових  ГЕН споживача-регулятора у робочі дні, 

дозволив визначити їх основні характеристики: ефективні навантаження  PЕ, 

середні навантаження  PС, дисперсії DP, коефіцієнти форми Кф та нагріву 

провідників КНПМ. Також для визначення рівномірності ГЕН споживача-

регулятора проаналізована система аналітичних характеристик таких як  

коефіцієнт нерівномірності α, коефіцієнт заповнення β, максимальний діапазон 

регулювання навантаження ΔРмакс ,напівпіковий діапазон регулювання 

навантаження ΔРнп, піковий діапазон регулювання навантаження ΔРп. На основі 

аналізу був встановлений закон розподілення трендової та випадкової 

складових ГЕН , маємо розподілення за нормальним законом. 

Проведений аналіз параметрів якості електроенергії споживача-

регулятора таких як відхилення частоти f , усталене відхилення напруги δ УU , 

розмах зміни напруги  δ tU . Виявлена наявність відхилення напруги вище 

встановлених норм отже необхідним  є симетрування навантаження будівлі. 

Аналіз фазних напруг, дозволяє зробити висновок, що фазні напруги 

синусоїдальні та мають випадковий характер при перекосі. 

Теоретичне дослідження системи аналітичних характеристик графіків 

навантаження споживача-регулятора  та показників якості електричної енергії  

довело необхідність розробки системи накопичення енергії на базі кінетичного 

енергонакопичувача для регулювання та симетрування  навантаження 

споживача-регулятора. Розроблено метод симетрування роботи трифазної 

чьотирьохпровідної електричної мережі споживача-регулятора підключенням 

КЕН. Запропонована схема розробленого пристрою симетрування. 
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Застосування даного методу симетрування зберігає якість електроенергії в 

будівлі за рахунок відсутності розривів фази при включенні grid-tie інвертора і 

низькому коефіцієнті гармонік (близько 2%) на відміну від інших методів 

симетрування. 

З метою обрання оптимальної моделі КЕН виконане математичне 

моделювання процесів заряду і розряду КЕН при використанні в його складі 

різних типів двигунів. Робочі процеси КЕН при регулюванні графіків 

навантаження  можна представити у вигляді навантажувальної діаграми, 

наведеної на рис.5. 

Р, кВт

Рмакс

tзаряду КЕН tзберігання.КЕН tрозряду КЕН t, ч
 

 

Рисунок 5 – Загальна навантажувальна діаграма КЕН 

За отриманими результатами моделювання для регулювання ГЕН 

споживача - регулятора обраний КЕН з асинхронним двигуном. 

Математична модель системи зберігання електроенергії дозволяє 

формалізувати конкретну задачу взаємодії всіх елементів системи 

електропостачання адміністративної будівлі і виконати оптимізацію даної 

системи електропостачання з урахуванням графіка навантажень споживача. 

Структурна схема моделі системи електропостачання будівлі, що 

враховує моделі пристроїв генерації, передачі, перетворення і розподілу енергії 

наведена на рис.6. 

 

Рисунок 6 – Структурна схема моделі системи електропостачання будівлі 
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Математичний опис розподілу енергії в СЕП будівлі може бути 

представлений функцією потужності 

 

т н( ) ( ) ( ) ( ),Р t Р t Р t Р t


                                     (11) 

 

де 
н( )Р t - навантаження споживача (адміністративної будівлі); Δ ( )Р t - сумарні 

електричні втрати СЕП. 

Математична модель обміну енергією СЕП з КЕН має вигляд[99]: 

– фаза накопичення енергії 

 

н ГЕН нКЕН КЕН

ЛЕМ н ГЕНКЕН КЕН

ГЕН н КЕН

( ) ( )  при ( ) min, ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( )   при ( ) 0, ( ) ( );

0, ( ) ( ) ( ) 0.

Р t Р t Р t Р t Р t Р t

Р t Р t Р t Р t Р t Р t Р t

Р t Р t Р t











   

     

  

             (12) 

 

– фаза передачі енергії 

 

н ГЕН нКЕН КЕН

ЛЕМ н ГЕН

н ГЕНКЕН

( ) ( )  при ( ) max, ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( )   при ( ) 0, ( ) 0;

0,   ( ) ( ),  ( ) 0.

Р t Р t Р t Р t Р t Р t

Р t Р t Р t Р t Р t

Р t Р t Р t











   

    

 

     (13) 

 

Згідно з отриманими виразами (12) і (13) на рис.7 наведений добовий ГЕН 

адміністративної будівлі з КЕН. При цьому характеристики КЕН такі як час 

заряду, час розряду, накопичена енергія та потужність розраховується та 

підбираються з урахуванням характеристик ГЕН та необхідності його 

регулювання в залежності від величини навантаження у пікові години. 

Рисунок 7 – Добовий ГЕН споживача-регулятора з блоками КЕН до 

регулювання та після 
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Задля забезпечення безперебійності регулювання ГЕН у пікові години 

стає потреба використання двох КЕН, які будуть керуватися мікропроцесорним 

блоком управління та працювати по черзі, тобто коли один знаходиться у стані 

заряду, другий буде у стані розряду та навпаки. Блок управління завдає 

необхідний режим роботи КЕН. У режимі зберігання енергії у обох КЕН  з 

метою зменшення споживання з мережі електричної енергії можливо живлення 

одного КЕН від другого КЕН. 

Сумарний  ГЕН будівлі і навантажувальних діаграм КЕН буде мати більш 

рівномірний характер, таким чином задаючи закон роботи КЕН маємо 

можливість ефективно регулювати ГЕН, що призведе до зменшення втрат в 

системі електропостачання. 

Таким чином можливо накласти навантажувальні діаграми роботи блоку 

КЕН на любий добовий  ГЕН та отримати регульований ГЕН. 

Четвертий розділ присвячений експериментальному дослідженню 

впливу конструкції  кінетичного енергонакопичувача на процеси заряду-

розряду, а також підтвердженню достовірності отриманих теоретично 

навантажувальних діаграм  накопичувачів з двигунами постійного та змінного 

струму. 

В результаті експериментального дослідження впливу конструкції 

маховика у складі  КЕН на акумулювання електричної енергії було 

підтверджено висновок, що з збільшенням маси маховика за рахунок масивного 

ободу маємо зріст часу заряду та розряду КЕН, що є необхідним при 

регулюванні ГЕН, тобто конструкція маховика для КЕН обрана вірно. Також 

доведено твердження, що з ростом кутової швидкості або частоти обертання 

маємо збільшення накопиченої потужності та часу розряду(рис.8). 

 

 
 

                     а)                                                                  б) 

Рисунок 8  – Експериментальна навантажувальні діаграми КЕН:а) – з 

маховиком без масивного ободу; б) –  з маховиком з масивним ободом 

 

В результаті експериментального дослідження  впливу конструкції 

електродвигуна у складі  КЕН на акумулювання електричної енергії на розгінні 

та навантажувальні характеристики накопичувача були підтверджені  
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результати теоретичного дослідження стосовно обрання  асинхронного двигуна  

для роботи у складі КЕН для регулювання ГЕН. Експериментальні діаграми 

навантаження  КЕН з АД наведені на рис.9. 
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Рисунок 9 – Експериментальні діаграми навантаження  КЕН з АД 

 

Дослідження отриманих  діаграм навантаження дає змогу зробити 

висновок, що при використанні керованого АД у складі КЕН час заряду 

задається законом розгону АД та може регулюватися зміненням частоти, яка 

подається на АД, час розряду цілком залежить від навантаження, на яке 

розряджається КЕН. Таким чином можливо завдати необхідний режим роботи 

КЕН у системі електропостачання з метою регулювання ГЕН.   

 

ВИСНОВКИ 

У роботі наведено нове вирішення актуальної задачі регулювання 

реальних графіків навантаження споживачів-регуляторів шляхом 

обґрунтування режимів роботи і параметрів механічних накопичувачів енергії з 

урахуванням компенсації ризиків, що виникають при їх використанні. 

Проведені дослідження дозволили отримати такі результати: 

1. Проведений аналіз структури генеруючих потужностей ОЕС України 

показав, що з точки зору забезпечення ефективного регулювання частоти і 

потужності в енергосистемі є неоптимальною та визначається характером 

графіка електричного навантаження, який потребує вирівнювання. 

Нерівномірності ГЕН мають безпосередній вплив  на втрати палива при роботі 

потужностей ТЕС з метою покриття навантаження. Наведені методи 

регулювання  графіка електричного навантаження енергосистеми та показники, 

які визначають рівномірність ГЕН. Обґрунтовано використання споживачів-

регуляторів з акумулюючими пристроями як ефективний метод регулювання 

ГЕН, який полягає у споживанні електроенергії в години мінімального 

навантаження, зберігання її та віддачі її в години максимального навантаження 
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енергосистеми, що призведене до вирівнювання та ущільнення ГЕН. Також для  

підвищення якості електроенергії доцільно використовувати у складі системи 

електропостачання споживача-регулятора, а саме адміністративної будівлі, 

маховикові накопичувачі енергії. Проведено аналіз методів оцінки ризиків в 

енергетиці з метою їх зниження за методом ієрархій Т. Сааті, що призведе до 

підвищення надійності роботи системи електропостачання споживача-

регулятора. 

2. Проведений аналіз добових ГЕН споживача-регулятора. Виявлено, що 

навантаження споживача-регулятора має випадковий характер, тому для його 

детального аналізу застосована адитивна модель. Визначені основні 

характеристики добових ГЕН споживача - регулятора: ефективні навантаження  

PЕ, середні навантаження  PС, дисперсії DP, коефіцієнти форми Кф та нагріву 

провідників КНПМ. Також для визначення рівномірності ГЕН споживача-

регулятора проаналізована система аналітичних характеристик таких як  

коефіцієнт нерівномірності α, коефіцієнт заповнення β, максимальний діапазон 

регулювання навантаження ΔРмакс ,напівпіковий діапазон регулювання 

навантаження ΔРнп, піковий діапазон регулювання навантаження ΔРп. На основі 

аналізу був встановлений закон розподілення трендової та випадкової 

складових ГЕН , маємо розподілення за нормальним законом. 

3. Розроблено метод симетрування роботи трифазної чьотирьохпровідної 

електричної мережі споживача-регулятора підключенням КЕН. Запропонована 

схема розробленого пристрою симетрування. Застосування даного методу 

симетрування зберігає якість електроенергії в будівлі за рахунок відсутності 

розривів фази при включенні grid-tie інвертора і низькому коефіцієнті гармонік 

(близько 2%) на відміну від інших методів симетрування. 

4. Розроблено метод регулювання ГЕН споживача-регулятора з 

кінетичним енергонакопичувачем. Розроблена математична модель обміну 

енергією СЕП з КЕН для фази накопичення енергії та для  фази передачі 

енергії. Згідно розробленій моделі наведений добовий ГЕН адміністративної 

будівлі з КЕН та проаналізовані його характеристики. Аналіз отриманих 

характеристик сумарного добового ГЕН вказує на вирівнювання ГЕН за 

рахунок переносу навантаження у непікову зону графіка. Таким чином задаючи 

закон роботи КЕН отримана можливість ефективного регулювати ГЕН, що 

призводе до зменшення втрат в СЕП. 

5. Імпульсний режим включення КЕН у системі  споживача-регулятора, а 

також його вплив в цілому на електричні мережі 0,4 кВ потребують новітніх 

розробок у конструкції КЕН та розробки новітніх підходів до управлення 

системою електропостачання споживача-регулятора з метою регулювання ГЕН 

та якості електричної енергії. Таким чином розроблена конструкція маховика з 

змінним моментом інерції та дисбалансними вантажами для КЕН, який буде 

використовуватися для регулювання ГЕН. Виконане математичне моделювання 

процесів заряду і розряду КЕН при використанні в його складі різних типів 

двигунів. Для регулювання ГЕН споживача - регулятора обраний КЕН з АД.  
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6. Проведено експериментальне дослідження впливу конструкції 

маховика та конструкції електродвигуна  на розгінні та навантажувальні 

характеристики КЕН для регулювання ГЕН. 

7. Результати дисертаційної роботи впроваджені у якості науково-

методичних рекомендацій ПрАТ СКМЗ (м.Краматорськ), ТОВ «ЕВДА-

ЕНЕРГО» (м.Одеса), а також використовуються в навчальному процесі 

ДонНАБА.  
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purpose of load regulation / S. Shevchenko, N. Savchenko // Вісник 

тернопільського національного технічного університету. – 2017. – 3(87). – С. 

117 – 126. 

Здобувачем визначені  теоретико-методичні  аспекти аналізу ризиків при 

підключені до  системи електропостачання адміністративної будівлі 

кінетичного енергонакопичувача з метою регулювання навантаження. 

Розроблені заходи компенсації  виявлених  ризиків. 

5. Savchenko N. A. Managing the load schedule of the administrative building 

taking into account emerging risks when connecting the kinetic energy storage to the 

power supply system / S.Yu. Shevchenko, N.A. Savchenko, A.V. Tretjak  // 

Електротехніка і електромеханіка. –  2017. – №6. – С. 69 – 73.  

Здобувачем розроблена структурна схема системи електропостачання з 

кінетичним енергонакупичувачем для  адміністративної будівлі, що дозволить 

використовувати її як споживача- регулятора. 
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6.  Савченко Н.А. Маховик переменного момента инерции с 

дисбалансными  грузами / Н.А. Савченко, А.В. Третьяк, С.Ю. Шевченко // 

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. Серія: Технічні науки». – 2018. – Том 29 (68). –  № 1. – С. 115 –

118. 

Здобувачем розроблена конструкція маховика зі змінним моментом 

інерції та дисбалансними вантажами для роботи у складі кінетичного 

енергонакопичувача 

7. Савченко Н.А. Система симметрирования режимов работы трехфазной 

четырехпроводной электрической сети административного здания с 

кинетическим энергонакопителем / Н.А. Савченко, А.В. Третьяк, С.Ю. 

Шевченко // Вісник одеської державної академії будівництва та архітектури. – 

2018. – №70. – С. 131 –138. 

Здобувачем розроблена структура системи симетрування 

навантаження для системи електропостачання адміністративної будівлі з 

кінетичним еноргонакопичувачем. 

8. Cавченко Н.П. Математична модель системи електропостачання 

адміністративної будівлі з кінетичним енергонакопичувачем / Н.П. Савченко, 

С.Ю. Шевченко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2018. – 

№1/2018(41). – С. 47-52.   

Здобувачем розроблена математична модель обміну енергією системи 

електропостачання споживача-регулятора  з  кінетичним 

енергонакопичувачем. 

9. Пат. на корисну модель  122232 Україна МПК(2017/01) Н02J 13/00. 

Пристрій керування режимами роботи шахтних гідроакумулюючих 

електростанцій / Гаврюков А.В., Шевченко С.Ю., Савченко Н.П., Трет’як А.В.; 

заявник та патентовласник Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури. – № u201707604; заявл. 18.07.2017. опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. 

Здобувачем проведений аналіз існуючих пристроїв керування  режимами 

роботи шахтними гідроакумулюючими електростанціями та написана 

формула корисної моделі.. 

10. Пат. на корисну модель  126345 Україна МПК(2018/01) F16Н 33/02, 

F03G 3/08. Маховик зі змінним моментом інерції та дисбалансними вантажами / 

Савченко Н.П., Трет’як А.В., Гаврюков А.В., Шевченко С.Ю.; заявник та 

патентовласник Донбаська національна академія будівництва і архітектури. –  

№ u201801568; заявл. 16.02.2018. опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11.  

Здобувачем розроблена конструкція маховика зі змінним моментом 

інерції та дисбалансними вантажами та написана формула корисної моделі. 

 

 

АНОТАЦІЇ 

Савченко Наталя Панасівна. Регулювання графіків навантаження 

електричних мереж за допомогою споживача-регулятора з кінетичним 

енергонакопичувачем. – На правах рукопису. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи –  Національний 

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

Дисертаційна робота присвячена регулюванню графіків електричного  

навантаження за допомогою споживачів-регуляторів з підключення у їх 

систему електропостачання кінетичного енергонакопичувача, що призведе до 

підвищення ефективності функціонування електричних мереж та показників 

якості електроенергії. 

У дисертаційній роботі досліджені методи регулювання графіків 

електронавантаження та обґрунтована доцільність використання 

адміністративних будівель з акумулючими пристроями, підключеними до 

системи електропостачання, у якості споживачів – регуляторів. Досліджено 

застосування різних типів акумулюючих пристроїв у системах 

електропостачання, та запропоновано використання кінетичного 

енергонакопичувача  для регулювання графіків навантаження споживача-

регулятора.  Проведено аналіз методів оцінки ризиків в енергетиці з метою їх 

зниження, що призведе до підвищення надійності роботи системи 

електропостачання споживача-регулятора та застосовано метод ієрархій Т.Сааті 

безпосередньо для аналізу ризиків та їх компенсації при підключені у систему 

електропостачання кінетичного енергонакопичувача. Розроблено конструкцію 

маховика з змінним моментом інерції та дисбалансними вантажами, який має 

кращі технічні характеристики у порівнянні з аналогами та може бути 

застосований у складі кінетичного енергонакопичувача. Розроблений спосіб 

симетрування навантаження у системі електропостачання адміністративної 

будівлі, заснований на використанні кінетичного енергонакопичувача. 

Розроблена модель обміну енергією між системою електропостачання будівлі 

та кінетичним енергонакопичувачем. Показана можливість регулювання 

графіків електронавантаження споживача-регулятора при регулюванні 

параметрів та характеристик кінетичного енергонакопичувача. 

Ключові слова: графік електричного навантаження, система 

електропостачання, електрична мережа, кінетичний енергонакопичувач, 

споживач-регулятор, симетрування навантаження, компенсація ризиків. 

 

Савченко Наталья Афанасьевна. Регулирование графиков нагрузки 

электрических сетей за счет потребителя-регулятора с кинетическим 

энергонакопителем. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 141 - электроэнергетика, электротехника и электромеханика 

– Национальный технический университет «Харьковский политехнический 

институт», Харьков, 2018. 

Диссертация посвящена регулированию графиков электрической 

нагрузки с помощью потребителей-регуляторов при подключении в их систему 

электроснабжения кинетического энергонакопителя, что приведет к 
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повышению эффективности функционирования электрических сетей и 

показателей качества электроэнергии. 

В диссертационной работе исследованы методы регулирования графиков 

электрической нагрузки и обоснована целесообразность использования 

административных зданий с аккумулирующими устройствами, подключенными 

к системе электроснабжения, в качестве потребителей - регуляторов. 

Исследовано применение различных типов аккумулирующих устройств в 

системах электроснабжения, и предложено использования кинетического 

энергонакопителей для регулирования графиков нагрузки потребителя-

регулятора. Проведен анализ методов оценки рисков в энергетике с целью их 

снижения, что приведет к повышению надежности работы системы 

электроснабжения потребителя-регулятора и применен метод иерархий Т.Саати 

непосредственно для анализа рисков и их компенсации при подключении в 

систему электроснабжения кинетического энергонакопителя. Разработана 

конструкция маховика с переменным моментом инерции и дисбалансными 

грузами, который имеет лучшие технические характеристики по сравнению с 

аналогами и может быть применен в составе кинетического энергонакопителя. 

Разработан способ симметрирования нагрузки в системе электроснабжения 

административного здания, основанный на использовании кинетического 

энергонакопителя. Разработана модель обмена энергией между системой 

электроснабжения здания и кинетическим энергонакопителем. Показана 

возможность регулирования графиков электронагрузки потребителя-регулятора 

при регулировании параметров и характеристик кинетического 

энергонакопителя. 

Ключевые слова: график электрической нагрузки, система 

электроснабжения, электрическая сеть, кинетический энергонакопитель, 

потребитель-регулятор, симметрирование нагрузки, компенсация рисков. 

 

Savchenko Natalia. Regulation of the load curves of electrical networks at 

the expense of the consumer-regulator with kinetic energy storage. Мanuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 141 - 

electric power industry, electrical engineering and electromechanics - National 

Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kharkov, 2018 

The thesis is devoted to regulation of electric load schedules with the help of 

regulator consumers to connect kinetic energy storages to their power supply system, 

which will lead to an increase in the efficiency of the functioning of electrical 

networks and power quality indicators. 

In the dissertation the methods of regulation of electronic loading schedules are 

investigated and the feasibility of using administrative buildings with storage devices 

connected to the power supply system, as consumers of regulators, is substantiated. 

The application of different types of accumulating devices in power supply systems 

has been investigated, and the use of a kinetic energy carrier for regulating load 

schedules of the consumer-regulator has been proposed. The analysis of risk 
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assessment methods in energy with the purpose of their reduction, which will 

increase the reliability of the power supply system of the consumer-regulator, and the 

method of the hierarchy of T.Saati is used directly for the analysis of risks and their 

compensation when connected to the system of power supply of the kinetic energy 

accumulator. The design of the flywheel with a variable torque of inertia and 

imbalance loads, which differs from the existing presence of alternating moment of 

inertia and imbalance loads, which will reduce the energy consumption in the initial 

period of rotation of the flywheel and improve the smoothness of rotation in the 

working mode is developed, therefore, it has the best technical characteristics 

compared with analogues and can be used as a kinetic energy storage device. The 

method of balancing the load in the power supply system of an administrative 

building, based on the use of kinetic energy storage, has allowed to improve the 

quality of electricity due to the lack of switching in the power supply system. A 

model for energy exchange between the power supply system of the building and the 

kinetic energy storage device is developed, which differs from the current taking into 

account the design of the flywheel KES, which makes it possible to improve the 

accuracy of energy calculations. The possibility of regulating the electric load graphs 

of the consumer-regulator is shown when adjusting the parameters and characteristics 

of the kinetic energy storage, which will effectively regulate the load schedule of the 

electrical network as a whole. 

The influence of the design of the electric motor and the flywheel structure in 

the KEN on the accumulation of electric energy on the acceleration and loading 

characteristics of the drive for controlling the electric load schedule of the electric 

networks has been experimentally confirmed. 

Keywords: electric load schedule, power supply system, electric network, 

kinetic energy storage, consumer-regulator, load balancing, risk compensation. 
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