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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасні тенденції в розвитку електроенергетичних 

систем передбачають суттєве збільшення частки електричних станцій на 

відновлювальних джерелах енергії (ВДЕ) в загальній структурі генерації 

розвинутих країн.  

Згідно статті 71.5 закону про «Ринок електричної енергії України», 

гарантований покупець повинен придбати всю енергію від виробників з ВДЕ, що 

працюють за «Зеленим тарифом». Особливістю режимів роботи електричних 

станцій на відновлювальних джерелах є майже пряма залежність від погодних 

умов, що призводить до відхилень значення потужності в точках генерації від 

заявлених значень. Отже виникає необхідність в компенсації виникаючих 

небалансів.  

Використовуючи концепцію віртуальних електричних станцій, що 

поєднують електричні станції (ЕС) на ВДЕ, активних споживачів та системи 

акумуляції в єдину станцію зі спільною системою управління, можливо зменшити 

небаланси в точці генерації. Це потребує створення методів вибору оптимальної 

компоновки систем накопичення; алгоритмів систем управління для віртуальних 

електричних станцій та розподілених систем акумулювання (СА); рекомендацій 

по їх застосуванню для електричних мереж, які тільки починають перехід від 

традиційних до інтелектуальних і мають дефіцит маневрових потужностей. 

Розробка технічних заходів для забезпечення заявлених графіків роботи 

сонячних електростанцій (СЕС) та вітрових електростанцій (ВЕС) дозволить їх 

інтегрувати до графіку генерації в якості базових станцій. Це дасть можливість 

виконати зобов‘язання всіх учасників процесу та не порушувати заплановані 

режими роботи інших станцій. 

Отже, дослідження та розробка заходів по забезпеченню заявлених графіків 

генерації відновлюваних джерел енергії з застосуванням концепцій 

інтелектуальних мереж та віртуальних електричних станцій є актуальною 

науково-прикладною задачею, що повинна вирішуватись шляхом проведення 

наукових досліджень та експериментів.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно планів наукових досліджень кафедр електричних станцій та 

загальної електротехніки Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» у відповідності до договору «Методи удосконалення 

електроенергетичних систем» (ДР № 0116U000885). 

Мета і задачі дослідження. Розробка науково обґрунтованих технічних 

рішень забезпечення заявлених графіків видачі потужності у вузлі генерації 

електричних станцій на відновлювальних джерелах енергії, шляхом використання 

систем акумуляції та концепції віртуальних електричних станцій. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

– проаналізувати основні методи та засоби забезпечення графіків видачі 

потужності електричних станцій на відновлювальних джерелах енергії в Україні 

та світі і фактори, що впливають на них; 
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– розробити математичну модель для дослідження режимів роботи 

електричних станцій гібридної генерації на основі сонячної та вітроелектростанції 

та провести перевірку адекватності розробленої математичної моделі; 

– уточнити методику розрахунку вартості електричної енергії від 

систем акумулювання у вузлі генерації з урахуванням втрат при передачі та 

перетворенні енергії; 

– вдосконалити методику оптимізації конфігурації систем 

акумулювання для балансування генерації СЕС та ВЕС за умови мінімізації 

питомої вартості електричної енергії; 

– провести комп‘ютерне моделювання роботи електричних станцій на 

відновлювальних джерелах енергії на основі погодних даних обраного 

адміністративного району України з метою визначення необхідної конфігурації 

системи акумулювання на основі розробленої методики; 

– розробити комп‘ютерну модель віртуальної електричної станції, що 

поєднує в собі удосконалені математичні моделі генерації активної потужності 

СЕС і ВЕС, комп‘ютерні моделі систем накопичення енергії, імітацію активних 

споживачів і енергетичного ринку, а також  елементи апаратно-комп‘ютерного 

моделювання. 

– розробити алгоритм роботи інформаційно-керуючої системи 

віртуальної електричної станції,  на основі уточненого методу розрахунку 

вартості електричної енергії та провести його апробацію на комп‘ютерній моделі 

віртуальної електричної станції. 

– дослідити можливість застосування концепції віртуальних 

електричних станцій для забезпечення добових графіків генерації з урахуванням 

вимог Гарантованого покупця. 

Об’єкт досліджень – електромагнітні процеси в мережах з електричними 

станціями на основі відновлювальних джерел енергії. 

Предмет досліджень – електричні та інформаційні параметри режимів 

обладнання електричних станцій на відновлюваних джерелах енергії. 

Методи дослідження. В основу дисертаційної роботи покладено системний 

підхід при проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, який 

базується на використанні методів розрахунку електричних кіл змінного струму 

та математичної статистики. Застосовані методи експериментального дослідження 

для визначення впливу відхилень погодних умов від прогнозних значень на 

режими роботи електричних станцій на відновлювальних джерелах енергії; 

методи математичного моделювання і математичної статистики із використанням 

програмних та математичних пакетів Microsoft Excel та Matlab для дослідження 

похибок отриманих результатів та створення апроксимаційних моделей; метод 

Боксу - Вілсона для того, що б отримати статистичні математичні моделі 

процесів, використовуючи регресійний аналіз; метод порівняльного аналізу для 

вибору оптимальних параметрів компоновки систем акумулювання. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1) Отримала подальший розвиток математична модель віртуальної 

електричної станції, яка відрізняється від існуючих тим, що додано елементи для 

зв‘язку з реальним програмованим логічним контролером ОВЕН 110-60 та на 
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основі регресійного аналізу враховано додатковий коефіцієнт співвідношення 

вхідних погодних умов та результуючої потужності для встановлення 

відповідності з реальними характеристиками обладнання, що дозволило 

застосувати апаратно-програмне моделювання, збільшити точність розрахунку 

вихідної активної потужності сонячної електричної станції на 5% та проводити 

моделювання роботи вітряної електричної станції на швидкостях вітру більших за 

номінальні. 

2) Отримав подальший розвиток метод розрахунку вартості електричної 

енергії яка використовується для забезпечення добових графіків генерації ВДЕ на 

основі акумуляції в межах однієї віртуальної електричної станції, який 

відрізняється від відомих врахуванням витрат пов‘язаних з розташуванням, 

встановленням та роботою додаткового обладнання, що дозволяє підвищити 

точність виконання розрахунків і підвищити енергоефективність таких систем за 

рахунок задіяння найбільш доцільних їх елементів. 

3) Науково і технічно обґрунтовано використання концепції віртуальних 

електричних станцій для забезпечення добових графіків генерацій сонячних та 

вітроелектростанцій в умовах енергетичного ринку України, що дозволить 

забезпечити функціонування механізму Гарантованого покупця з мінімальним 

застосуванням додаткових маневрових потужностей. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі виконаних 

досліджень визначені способи оптимізації режимів роботи електричних станцій 

на відновлювальних джерелах енергії за допомогою акумуляції, що дозволяє: 

- встановити відповідність між діючим та прогнозним значенням 

потужності у точці генерації; 

- сформувати графік навантаження для традиційних електричних станцій 

без необхідності додаткового їх маневрування для компенсацій електростанцій на 

відновлювальних джерелах енергії; 

- збільшити точність розрахунків вартості електричної енергії у точці 

генерації від систем акумулювання.  

Методика вибору конфігурації систем акумуляції дозволяє визначити 

мінімально необхідну ємність накопичувачів енергії та їх потужність, що 

забезпечить мінімізацію вартості устаткування.  

Запропонований алгоритм управління розподіленою системою 

акумулювання дозволяє вирішити задачу розподіленого балансування, а також 

враховує можливість залучення активних споживачів та енергетичного ринку до 

процесу балансування. 

Результати дисертаційної роботи були впроваджені: 

- у ТОВ «ЛЕО» для розрахунку мінімально необхідного об’єму систем 

накопичення енергії, що будуть рекомендовані для забезпечення заявлених 

графіків генерації електричних станцій на ВДЕ які працюють за зеленим тарифом; 

- у навчальному процесі кафедри електричних станцій Національного 

технічного університету “Харківський політехнічний інститут” для студентів 

спеціальностей 141 спеціальності за спеціалізаціями: 141-01 «Електричні станції» 

та 141-05 «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» під час 

викладання курсів лекцій з дисциплін «Електрична частина станцій та 
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підстанцій», «АСУТП станцій та підстанцій», «Системи відновлюваної 

енергетики та вторинні енергоресурси». 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, які виносяться на 

захист, одержані здобувачем особисто. Серед них – виконання основного об’єму 

теоретичних та експериментальних досліджень, викладених у дисертаційній 

роботі, включаючи вдосконалення математичної моделі, розробку методики 

експериментальних досліджень, аналіз, узагальнення та перевірку отриманих 

результатів, їх оформлення у вигляді наукових публікацій та тез доповідей за 

темою дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на: «Проблеми 

енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» (Харків, 2016 - 2018), 

ХХІV міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2016, 2017), IV Міжнародна 

науково-технічна  та навчально-методична конференція «Енергетичний 

менеджмент: стан та перспективи розвитку» (Київ, 2018), «Експериментальні та 

теоретичні дослідження в сучасних науках» (Суми, 2018 р.), 2018 IEEE Ukraine 

Student, Young Professional and Women in Engineering Congress (Київ, 2018).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 робіт, з них: 7 статті 

у фахових наукових виданнях України, 2 – публікації в міжнародних виданнях, 4 

– у матеріалах конференцій.  

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з 

анотації двома мовами, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок; з них 66 

рисунків по тексту; 23 таблиці по тексту; списку із 149 найменувань використаних 

джерел на 18 сторінках; 2 додатків на 5 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано 

актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачі, визначено об’єкт, 

предмет і методи дослідження, наукову новизну і практичне значення роботи. 

У першому розділі проведено аналіз науково-технічної інформації про стан 

та проблеми використання електричних станцій на відновлюваних джерелах 

енергії в Україні та світі. Розглянуто технічні аспекти роботи сонячних та 

вітрових електростанцій, особливості їх добових графіків генерації. 

Проаналізовано положення Закону про «Ринок електричної енергії в Україні» 

щодо питань роботи механізму Гарантованого покупця та розподілення 

компенсацій за небаланси добових графіків генерації у порівнянні з прогнозними. 

Проаналізовано існуючі методи по забезпеченню добових графіків 

генерації. Встановлено можливості по використанню існуючих і запланованих 

балансуючих електричних станцій в Україні, що позиціонуються як балансуючі, 

та зроблено висновок, щодо необхідності застосування резерву на основі систем 

акумуляції. Проведено дослідження існуючих методів забезпечення добових 

графіків СЕС та ВЕС, основних етапів цього процесу та наявних математичних 
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моделей, що дозволять виявити потенційні небаланси на етапі проектування. 

Визначені основні вимоги до систем забезпечення добових графіків 

генерації СЕС та ВЕС, а також обрано основні типи систем для резервування. В 

якості основи для вирішення поставленої задачі забезпечення графіків генерації 

було обрано та обґрунтовано концепцію віртуальних електричних станцій. Для 

проведення досліджень було обрано один з адміністративних центрів України, а 

саме м. Старобільськ, що було обумовлено наявністю попередніх досліджень по 

електропостачанню міста, його споживанню, а також приблизно середніми для 

України швидкостями вітру та рівню сонячної радіації. 

У другому розділі виконано аналіз особливостей роботи електричних 

станцій на відновлюваних джерелах енергії в розподілених та централізованих 

електричних мережах. В якості системи, що задовольняє вимогам ефективної 

роботи електричних станцій на ВДЕ у різних типах мереж, а також підтримує 

концепцію віртуальних електричних станцій, було обрано інтелектуальні мережі. 

Для переходу до них обрано шаблон Smart Grid Architecture Model, який дозволяє 

забезпечити надійність роботи віртуальної електричної станції за рахунок 

створення системи передачі даних між всіма учасниками локальних електричних 

мереж та системою управління, а також дає можливість долучити до процесу 

балансування активних споживачів та автоматизовану систему взаємодії з 

енергетичним ринком. 

Виконано аналіз діючих та запланованих проектів з інтелектуальних мереж, 

а також перспектив їх розвитку до 2035 року. Це дозволило виділити основні 

прогнози: збільшення долі ВДЕ в генерації електричної енергії до 40% у 

розвинених країнах, покращення швидкості та якості комунікації між основними 

учасниками процесу генерації-передачі-споживання енергії, значне поширення 

систем акумуляції на основі літій-іонних акумуляторів за рахунок зниження їх 

вартості до рівня 150-380$/кВт∙год, значне збільшення частки гібридних 

інверторів за рахунок зменшення вартості до 500-1750 $/кВА, значне зростання 

частки «активних» споживачів. Ці фактори у сукупності з поступовим 

збільшенням частки виплат за небаланси від ВДЕ в Україні, дозволили зробити 

висновок, що саме системи акумуляції є одним з найбільш доцільних засобів по 

забезпеченню графіків генерації ВДЕ.  

У третьому розділі було розглянуто питання оптимізації конфігурації 

системи акумулювання для забезпечення добових графіків генерації електричних 

станцій на відновлюваних джерелах енергії, а також питання оцінки вартості 

балансування. Прикладом такої задачі для окремого моменту часу може 

виступати рівняння. 

 

∑ 𝑋сес𝑖 ∙ 𝑃сеср𝑖 + ∑ 𝑋вес𝑖 ∙ 𝑃веср𝑖 ± ∑ 𝑋са𝑖 ∙ 𝑃са𝑖 ±∙ 𝑃ас ± 𝑃ер = 

= ∑ 𝑋сес𝑖 ∙ 𝑃сесз𝑖 + ∑ 𝑋вес𝑖 ∙ 𝑃весз𝑖 .      (1) 

 

Тоді оптимізаційна умова для інтервалу часу. 
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∑ 𝑋са𝑖 ∙ 𝑃са𝑖 ∙ 𝑡𝑖 ∙ 𝐶са𝑖 ±∙ ∑ 𝑃ас ∙ 𝑡𝑖 ∙ 𝐶 ± ∑ 𝑃ер𝑖 ∙ 𝑡𝑖 ∙ 𝐶𝑖 → 𝑚𝑖𝑛, (2) 

 

де X – кількість одиниць генеруючого або акумулюючого обладнання; P –

 потужність одиниці генеруючого або акумулюючого обладнання; t – тривалість 

роботи балансуючого обладнання; С – питома вартість роботи балансуючого 

обладнання; Сес – параметри, що стосуються сонячних електричних станцій; 

Вес – параметри, що стосуються вітряних електричних станцій; Са – параметри, 

що стосуються систем акумулювання енергії. 

Обмеженнями у такому випадку виступають кількість накопиченої енергії 

та мінімальний рівень заряду в СА, обмеження по зміні потужності активних 

споживачів, наявність об‘єму енергії для покупки або продажу на енергоринку, 

максимальна пропускна здатність лінії, максимальний рівень потужності 

обладнання. 

Для вирішення поставленого питання у розділі було розглянуто три 

послідовні етапи: 

1) Оцінка необхідного об‘єму накопичувачів енергії; 

2) Аналіз та доповнення методики розрахунку вартості електричної 

енергії, що поступає від системи акумуляції для забезпечення графіку генерації; 

3) Вибір компоновки системи накопичення енергії. 

Для оцінки необхідного об‘єму систем накопичення було проведено 

попереднє дослідження існуючих методів оцінювання. Відповідно до цього було 

розглянуто вибір на основі питомих показників для конкретного типу 

застосування та вибір на основі статистичних даних. Перший метод дав змогу 

встановити орієнтовну потужність балансуючої системи на рівні від 80 до 100% 

номінальної потужності електричних станцій, однак ці значення є лише питомими 

і не враховують особливостей обраного регіону, що може призвести до 

надлишкових капітальних та поточних витрат. Саме тому за основний метод було 

обрано статистичний. За умови відсутності реальних, стосовно роботи СЕС та 

ВЕС було проведено комп‘ютерне моделювання роботи наведених типів 

електричних станцій для умов обраного міста у середовищі Simulink програмного 

пакету Matlab. Був сформований перелік характеристик, що необхідні для такого 

дослідження: 

– типи генеруючого та трансформуючого обладнання з їх параметрами. 

Для цього задаються параметри відповідні до формул 3 та 5, а також 

характеристики ККД трансформуючого обладнання. Це необхідно для коректного 

налаштування моделей СЕС та ВЕС; 

– дані по температурі, сонячній радіації, швидкості вітру з якомога 

щільнішим інтервалом. Аналіз необхідно проводити для інтервалу у п‘ять або 

більше років; 

– дані по прогнозному навантаженню з якомога щільнішим інтервалом. 

У випадку створення системи з повною або частковою автономністю  вони будуть 

використані у постановці задачі оптимізації;  

– географічні умови для перевірки можливості встановлення таких 

типів акумуляції, як ГАЕС та системи акумулювання на стиснутому повітрі. 

Комп’ютерна модель розроблена у середовищі simulink програмного пакету 
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Matlab і складається з трьох блоків часових даних для імітації сонячного 

випромінювання, температури та швидкості вітру, а також блоку імітації 1 МВт 

ВЕС з 100 установок SW-10kW та СЕС з 4000 панелями 250 Wp SPV MODULE. 

Розрахунок проводився для отримання значення вихідної активної потужності з 

урахуванням втрат на перетворення.  

Модель СЕС сформована на основі імітації ККД інверторів в залежності від 

навантаження  і відомого рівняння. 

 

𝑃𝑝𝑣 = 𝑛 ⋅ 𝑓𝑣 ⋅ 𝑃𝑠𝑡𝑐 ⋅
𝐺

𝐺𝑠𝑡𝑐
⋅ [1 + 𝑘𝑝 ⋅ (𝑇𝑒𝑚𝑝 − 𝑇𝑠𝑡𝑐)],   (3) 

 

де fv – коефіцієнт зношеності (близько 0.9), що відображає деякі втрати у системі, 

такі як затінення, старіння або втрати при передачі виробленої енергії; Pstc – 

номінальна потужність при стандартних умовах; G – поточний рівень сонячної 

іррадіації; Gstc – рівень сонячної радіації при стандартних умовах; Kp –

 температурний коефіцієнт; Temp  – поточний рівень температури; Tstc – рівень 

температури при стандартних умовах; n – кількість фотоелектричних панелей; 

При порівнянні роботи моделі на основі рівняння (3) з даними виробника по 

оригінальній фотоелектричній панелі (ФЕП) було виявлено похибку на рівні 4,5%. 

Для усунення наведеної похибки на основі регресійного аналізу було сформовано 

коригуюче рівняння: 

 

𝑃𝑝𝑣 = 1.0739 ∙ 𝑃𝑝𝑣0 − 4.07.    (4) 

 

Що дало змогу отримати результуючу точність роботи моделі для умов 

аналогічним наведеним у характеристиках ФЕП на рівні 99,9%. Візуальний 

вигляд розробленої моделі наведено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель сонячної електростанції. (Оновлений варіант):  

1 – вхідні дані, 2 – математичний розрахунок потужності на основі рівняння (3), 

3 – врахування  уточнюючого коефіцієнту згідно рівнянню (4), 4 – розрахунок 

впливу ККД інвертору в залежності від потужності 

 

Модель ВЕС враховує механічний та електричний ККД турбіни та веде 

розрахунок для чотирьох режимів. Повний вигляд моделі ВЕС наведено на рис. 2. 

 



8 

 
Рисунок 2 – Модель вітроелектростанції: 1 – вхідні дані, 2 – розрахунок 

потужності в залежності від швидкості (5-8), 3 – розроблена реалізація розрахунку 

потужності при швидкості вітру вище за номінальну, 4 – розрахунок впливу 

механічного і електричного ККД в залежності від потужності 

 

Режими роботи ВЕС, що розраховуються при моделюванні: 

– до швидкості зриву – генерація дорівнює нулю; 

– швидкість вітру більша за максимально допустиму – імітується 

відключення ВЕС для запобігання пошкоджень; 

– швидкість вітру більша за номінальну та менше максимально 

допустимої. У першоджерелі пропонувалося встановити потужність генерації на 

рівні номінальної, однак в результаті аналізу технічних даних від виробника було 

прийнято рішення по імітації даного режиму, що дозволило наблизити роботу 

моделі до її оригіналу; 

– швидкість вітру вища за мінімальну, але нижче номінальної. В цьому 

випадку вихідна потужність описується рівнянням 5. 

 

𝑃𝑤𝑡 =
1

2
∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝜆, 𝛽) ∙ 𝑝(𝑧) ∙ 𝐴 ∙ 𝑉𝑤

3,    (5) 

 

де Pwt – номінальна потужність вітряка; Cp – аеродинамічний коефіцієнт, існує 

декілька методів розрахунку в реалізованій моделі використовуються заздалегідь 

розраховане значення для вхідних умов визначається за рівнянням 7; λ – 

коефіцієнт передачі швидкості, визначається за рівнянням 6; β – коефіцієнт, що 

відображає кут повороту лопатей; p(z) – щільність повітря на висоті; Vw  –

 швидкість вітру; A – площа охоплена лопатями; n – кількість фотоелектричних 

панелей. 

 

𝜆 =
2∙𝜋∙𝑛𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟∙𝑅𝑎𝑑

60∙𝑉𝑤
,      (6) 

 

де nrotor – кількість обертів ротору на хвилину; Rad – радіус площі охопленої 

лопатями; 
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𝐶𝑝 = 0,73 ∙ (
151

𝜆𝑖
− 0,58 ∙ 𝛽 − 0,002 ∙ 𝛽2,14 − 13,2) ∙ 𝑒𝑥𝑝 [

−18,4

𝜆𝑖
]; (7) 

𝜆𝑖 =
1

1

𝜆−0,02𝛽
−

0,003

𝛽2+1

 .      (8) 

 

Для розрахунку необхідного об‘єму системи акумулювання була 

промодельована робота однієї фотоелектричної панелі потужністю 250 Вт та 

одного вітряка номінальною потужністю 10 кВт за період від 1 лютого 2004 року 

до 31 грудня 2014 року з кроком у 15 хвилин. Вхідні дані до моделі були 

скореговані у відповідності до куту нахилу, орієнтації ФЕП та висоти вітряка. На 

основі отриманих графіків генерації було знайдено необхідний об‘єм системи 

акумулювання для двох сценаріїв: максимально імовірних добових відхилень, а 

також відхилень добових графіків від графіків відповідних середньостатистичних 

діб. Данні по відхиленням другого сценарію занесені до табл. 1. 

 

Таблиця 1. Аналіз відхилення генерації одиничних ФЕП та ВЕС від 

середнього прогнозованого для обраного міста  

Параметр 
Надлишкова потужність Недостатня потужність 

ФЕП ВЕС ФЕП ВЕС 

Максимальне значення, кВт 0,106 11,072 0,172 4,796 

Максимальне значення, % 42 110 68,95 47,96 

Середнє значення, кВт 0,015 4,099 0,021 0,949 

Середнє значення, % 6,3 40,99 8,41 9,49 

Кількість відхилень, % 74,72 25,75 25,27 74,24 

Максимальна тривалість, годин 16 181,25 16 411,75 

Необхідна кількість енергії для 

найтяжчого періоду, кВт∙год 
0,274 744 0,374 392 

 

Як можна побачити з наведених даних, у разі використання середніх 

значень в якості прогнозних, для ВЕС було отримано занадто великі відхилення. 

Саме тому було прийнято рішення, спираючись на досвід Німеччини та умови 

виставлення прогнозних значень Гарантованим покупцем, взяти відхилення 

характерні для середньострокового прогнозу одиничних відновлюваних джерел 

енергії на рівні до 20% від добової генерації. Це дозволило отримати орієнтовні 

значення необхідної кількості енергії для систем акумуляції на рівні 

122,5  кВт∙год для однієї ВЕС та 3 кВт∙год для однієї ФЕП. 

Було розглянуто рішення оптимізаційних задач по вибору об‘єму систем 

акумуляції для різних варіантів їх використання від забезпечення повної 

автономності окремої локальної електромережі до покриття лише небалансів 

генерації. Проведене дослідження рішення таких задач призвело до необхідності 

удосконалення розрахунку вартості електричної енергії, що поступає від систем 
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акумуляції до точки генерації. 

За основу такого розрахунку було взято стандартну формулу LCOE для 

літій-іонних акумуляторів та формулу розрахунку вартості зберігання електричної 

енергії від Lazard. Також було проаналізовано основні складові, що мають вплив 

на вартість електричної енергії від СА. На основі цього аналізу було 

запропоновано вести розрахунок спираючись на наступну формулу:  

 
Вартість = 𝑊 ∙ (Тар + САк + САв + СПЕв + СТЕв + ПЕварт) + САо + СТЕо + СУа +

СУо + СТЕа + САср ± САпп +  інше ; (9) 
 

𝑊 = ∑ 𝑃𝑖𝑇𝑖
Днів роботи на рік
𝑖=0  ,     (10) 

 

де W – кількість енергії для балансування, кВт∙год; Тар – стандартизований 

тариф, грн/ кВт∙год. За наявності можливо не враховувати частину складових, що 

вже в нього закладені; СА – система акумуляції; СПЕ – система передачі 

електричної енергії. У випадку побудови власного окремого під‘єднання замість 

вартості передачі ел. енергії необхідно використовувати амортизацію; СТЕ – 

система перетворення енергії; СУ – система управління; Інше – додаткові фактори 

такі як виплати за територію розташування, податки, надбавки; 

Індекси: к – компенсація на заміну обладнання з причини втрат 

характеристик; в – втрати при заряді-розряді; о – річні виплати за обслуговування; 

ср – втрати від саморозряду; пп – продаж або покупка енергії між СА та 

енергоринком;  а – амортизація обладнання; 

На основі наведеної методики розрахунку було проведено порівняння 

вартості 1 кВт∙год для ГАЕС, свинцево-кислотних та літій-іонних акумуляторів в 

семи основних випадках використання від побутової акумуляції до заміщення 

пікової генерації. Дослідження по резервуванню генерації проводились на умовах 

наведених в табл. 2. 

 

Таблиця 2. Умови порівняння систем акумуляції 

Параметр Значення 

Днів роботи на рік 350 

Щоденна кількість енергії для балансування, кВт∙год 400000 

Тривалість годин роботи на день 2-6 

Передача електричної енергії. Рівень напруги. 330 кВ, 110 кВ; 10 кВ 

Передача електричної енергії. Відстань. 300 км; 100 км; 10 км; 

Тариф ГАЕС, коп/ кВт∙год 288,5 

Питома вартість акумуляторів, $/кВт∙год 
Свинцево -кислотні 131 

Літій-іонні 530 

Кількість циклів акумуляторів 
Свинцево -кислотні 1000 

Літій-іонні 6000 

 

Розрахунок для таких умов дозволив отримати орієнтовну вартість 
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використання ГАЕС 3,82 грн/кВт∙год, свинцево-кислотні 5,17 грн/кВт∙год та літій 

іонні 3,59 грн/кВт∙год. Також при цьому було проведено дослідження по 

розподіленню впливу на ціну серед факторів. Приклад розподілення для  

літій-іонних акумуляторів при резервуванні генерації наведено на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Розподіл ваги факторів, що впливають на вартість електричної 

енергії від літій-іонної системи акумуляції, згідно розрахункам 

 

На основі проведених досліджень можливо встановити, що використання 

літій-іонних накопичувачів для резервування відновлюваних джерел енергії є 

конкурентоспроможним напрямком для умов України. Тому у подальших 

розрахунках використовувались літій-іонні накопичувачі та ГАЕС. 

У четвертому розділі було розроблено комп‘ютерну модель віртуальної 

електричної станції та розроблено алгоритм управління для неї. 

Завдяки дослідженню, що було проведено на уточнених моделях, а також 

міжнародним даним по точності середньодобової генерації було отримано 

мінімально необхідний запас енергії та потужність для системи акумуляції. Для 

повної стабілізації добових графіків СЕС необхідно 190 кВт та 1,731 МВт∙год., 

для ВЕС 251 кВт та 6,018 МВт∙год., а сукупне балансування за рахунок 

неодночасності піків генерації потребуватиме 420  кВт та 6,625 МВт∙год.. 

Необхідно зауважити, що розрахунок проводився з урахуванням наступних умов: 

– мінімальна ємність до якої можлива розрядка 20%; 

– вихід на стан заряду 60%, що дозволить компенсувати відхилення в 

обидві можливі сторони, на початок кожного дня; 

– СА повинна повністю компенсувати виникаючі небаланси; 

Для управління віртуальною електричною станцією, що стабілізує графіки 

генерації електричних станцій на відновлюваних джерелах енергії, було 

розроблено алгоритм управління. Схема роботи алгоритму зображена на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Розроблений алгоритм системи управління СА 

 

Алгоритм (рис. 4) складається з наступних структурних елементів: 

– аналіз конфігурації СА, що при запуску системи або зміні її 

параметрів буде отримувати основні данні для вибору оптимальної, з точки зору 

мінімізації питомої вартості електричної енергії, послідовності взаємодії з СА; 

– блоки заряду та розряду СА, що буде проводити заряд чи розряд, до 

позначки 60% або до компенсації небалансу від ВДЕ, діючих систем накопичення 

з урахуванням характеристики накопичувача та у порядку зростання питомої 

вартості енергії від нього. Можливо розділити на роботу в режимах компенсації 

небалансу та підготовки до наступного циклу; 

– рекомендації по роботі з енергетичним ринком, які на основі діючого 

рівня заряду усіх наявних СА та рівня вартості електричної енергії від 

балансуючого ринку електричної енергії будуть пропонувати рішення по 
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придбанню або продажу на ньому електричної енергії для виведення СА на 

початок доби з рівнем заряду у 60 відсотків, або заміщення взаємодії з СА для 

ліквідації небалансів на покупку та продаж електричної енергії; 

– рекомендації по взаємодії з активними споживачами та електричними 

станціями на ВДЕ, що дозволяють у випадку неможливості компенсації 

небалансів за рахунок СА або балансуючого енергетичного ринку відправити 

запит по зміні режиму роботи генерації та споживачів. 

На початку циклу система управління отримує інформацію стосовно: 

дійсної та прогнозної генерації від кожної електричної станції на ВДЕ, стану 

заряду кожної наявної СА, діючих пропозицій на енергетичному ринку та 

можливої зміни режиму роботи активних споживачів. У випадку отримання 

сигналу про зміну конфігурації устаткування СА, здійснюється запит нової 

конфігурації. Після отримання інформації проводиться сортування СА за 

питомою вартістю енергії від них. У разі відсутності зміни конфігурації запит не 

реалізується, що дозволяє збільшити швидкість роботи алгоритму, та відразу 

реалізується оцінка відхилень діючого значення генерації на ВДЕ від прогнозної. 

У випадку наявності відхилення, проводиться задіяння СА у послідовності 

зростання питомої вартості енергії. Іншими словами спочатку заряджаються або 

розряджаються накопичувачі з найменшою з незадіяних систем вартістю енергії. 

Після цього у разі неможливості перекрити небаланс повністю відбувається 

взаємодія з енергетичним ринком з метою покупки або продажу необхідної 

кількості енергії. Останнім засобом компенсації небалансу є зміна режиму роботи 

активних споживачів або електричних станцій на ВДЕ. 

Під час циклу проводиться перевірка на відповідність рівня заряду 

оптимальному значенню і здійснення операції виводу стану заряду на 

оптимальний за допомогою операцій на енергетичному ринку або задіяння 

активних споживачів.  

У роботі також наведено алгоритмічну структуру роботи кожного з 

структурних елементів.  

У п‘ятому розділі реалізовано запропонований алгоритм та проведено його 

апробацію.  

Для перевірки роботи розробленої у четвертому розділі програми проведено 

тестування на базі поєднання програмного коду, що виконувався на емуляторі 

ПЛК типу PLCwinnt 2.4 і на реальному ПЛК ОВЕН 110-60, та математичної 

моделі віртуальної електричної станції, реалізованої у системі simulnk. Зв’язок 

між ними було реалізовано за допомогою ОРС сервера. 

Для перевірки роботи алгоритму було прийнято рішення сформувати 

математичну модель комплексу віртуальної електричної станції, що складається з 

трьох різноманітних систем акумуляції, а також СЕС та ВЕС сукупною 

потужністю 2 МВт. На вхід до моделі подаються усі необхідні характеристики для 

розрахунку вартості електричної енергії від СА згідно розробленої методики 

оцінки вартості енергії від СА, значення заявленої та реальної потужності від СЕС 

та ВЕС для кожного моменту часу, наявність резерву по маневруванню активних 

споживачів та обсяги і вартості для короткострокової закупівлі або продажу на 

енергетичному ринку. Всі ці данні за допомогою ОРС сервера передаються до 
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відповідних змінних у контролері. Контролер передає до моделі рекомендації по 

заряджанню або розряджанню для кожної СА, зміні режиму споживання активних 

споживачів та покупки або продажу енергії на енергетичному ринку. Параметри 

СА наведено у табл. 3. Модель відображена на рис. 5. 

 

 

Рисунок 5 – Модель віртуальної електричної станції: 1 – передача даних про 

час та вартість енергії на енергоринку, 2 – отримання команд для додаткової 

покупки або продажу енергії, 3 – передача даних про поточний та прогнозний 

стан генерації розрахований відповідно до рівнянь (3, 5), 4 – отримання команд 

для кожної системи акумулювання, 5 – блоки систем акумуляції з розрахунком 

вартості енергії відповідно до формули 9, 6 – розрахунок відхилення поточної від 

прогнозної генерації 

 

Для моделювання систем накопичення енергії, в якості допущення, було 

прийнято рішення по використанню трьох типів СА: 

– на базі літій іонних накопичувачів ємністю 3,625 МВт∙год 

підключених безпосередньо у точці генерації, що дало змогу не враховувати 

необхідність встановлення додаткового перетворюючого обладнання та вартість 

передачі електричної енергії. Відповідно до проведених розрахунків – це 

найдешевший варіант, що надає йому найвищій пріоритет задіяння з точки зору 

алгоритму управління; 

– на базі літій іонних накопичувачів ємністю 3 МВт∙год розташованих 

на відстані 10 кілометрів від точки генерації з передачею енергії за допомогою 

оренди електричних мереж. Цей варіант має середню вартість з наведених і тому 

може бути задіяний у другу чергу;  

– на базі гідроакумулюючої електричної станції з розташуванням у 30 

км від точки генерації. У цьому випадку вартість використання найвища. 
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Загальна ємність та потужність літій іонних СА була обрана відповідно до 

наведених у третьому розділі розрахунків на рівні 420 кВт та 6,625 МВт∙год. З 

причини відсутності поблизу жодної реальної ГАЕС, було взято умовну 

потужністю 250 кВт.  

 

Таблиця 3. Параметри СА для апробації роботи алгоритму 

Параметр 

Літій-іонна СА у 

безпосередній 

близькості до 

точки генерації 

Літій-іонна СА 

на відстані 10 

км від точки 

генерації 

ГАЕС 

Тариф, грн/кВт∙год   2,8885 

Система акумуляції. Ємність. МВт∙год 3,625 3 - 

Система акумуляції. Вартість $/кВт∙год 470 470 - 

Система акумуляції. Вартість грн. 49 408 750 40 890 000 - 

Система акумуляції. Обслуговування. 6% на рік 2 964 525 2 453 400 - 

Система акумуляції. Втрати. % 2 2 20 

Система акумуляції. Саморозряд. % на місяць 10 10 0 

Передача електричної енергії. Відстань, км.  10 30 

Передача електричної енергії. Клас напруги. кВ  10 10 

Передача електричної енергії. Опір. Ом/км  0,38 0,38 

Передача електричної енергії. Вартість. Грн/кВт∙год  0,46146 0,46146 

Система перетворення енергії. Амортизація Грн/рік.  0 135 343 9677 

Система перетворення енергії. Втрати. Pxх. кВт. 1 1 1 

Система перетворення енергії. Втрати. Pкз. кВт. 3,8 3,8 3,8 

Система перетворення енергії. Втрати. Інвертор. % 0,119 0,119 - 

Система управління. Амортизація. 87 000 87 000 - 

Система управління. Обслуговування. 17400 17400 - 

 

Для перевірки роботи реалізованого алгоритму було проведено ряд 

сценарних випробувань: 

1) Для забезпечення графіку достатньо тільки однієї найдешевшої СА. 

Проведено у двох варіантах за умов виключно недостатньої та надлишкової 

генерації. Генерація переважно відбувається на СЕС. У результаті задіяння СА1, 

дозволило зменшити добовий небаланс енергії з 214,5 кВт∙год до 0.8 кВт∙год. 

Розрахована за запропонованою методикою вартість балансування склала 1,841 

грн/кВт∙год.  

2) Моделювання декількох днів поспіль. Для наочності використані 

лише відхилення в сторону недостатньої генерації. На відміну від першого 

сценарію, генерація ВЕС у періоді дослідження вносить значно більший вклад в 

формування балансу на другий та третій день. Задіяння СА1, як найдешевшої 

балансуючої системи, дозволило зменшити добовий небаланс енергії з 2501 

кВт∙год до 8,059 кВт∙год. Розрахована за запропонованою методикою вартість 

балансування склала 1,614 грн/кВт∙год.  
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3) Для компенсації небалансів необхідно задіяння декількох СА. 

Перевіряється розподіл потужності між наявними СА, ефективність частини 

алгоритму, що відповідає за вивід СА на оптимальний рівень заряду. Згідно 

результатам моделювання початковий небаланс становив 1382 кВт∙год, а після 

застосування СА для компенсації – 2,674 кВт∙год. Також за продаж надлишків 

енергії згідно піковому тарифу було отримано 2317 грн, що відповідає 

639,1 кВт∙год. Відхилення графіків генерації для трьох сценаріїв відображено на 

рисунку 6. 

 

 

а)          б)     в) 

Рисунок 6 – Графік балансу потужності без урахування компенсації: а –

 перший; б – другий; в – третій сценарій 

 

Як видно з графіку третього сценарію (рис 6.в), на короткому інтервалі часу 

небаланс потужності перевісив максимальну можливість компенсування для 

найдешевшої СА. Саме тому на короткий строк було задіяно додаткову СА, що 

має другу за зростанням вартість енергії. Задіяння першої та другої СА 

відображено на рисунку 7. 

 

 

Рисунок 7 – Графік видачі потужності від СА, згідно командам системи 

управління 

 

Крім того було проведено імітаційне моделювання одного року роботи. 

Теоретичний небаланс склав 254254 кВт∙год, а в результаті балансування 

зменшився до рівню 605 кВт ∙год. Середня вартість 1 кВт∙год для балансування, 

згідно наведеним раніше методам розрахунку, становила 2,1408 грн./кВт∙год без 

врахування вартості додаткового продажу або покупки енергії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі було вирішено актуальну науково-прикладну задачу 

забезпечення заявлених графіків видачі потужності у вузлі генерації електричних 

станцій на відновлювальних джерелах енергії, шляхом використання систем 

акумуляції та концепції віртуальних електричних станцій в результаті чого 

отримано наступні науково-практичні результати і висновки: 

– на основі дослідження літературних джерел виконано аналіз  

основних методів та засобів забезпечення графіків видачі потужності електричних 

станцій на відновлювальних джерелах енергії в Україні та світі і фактори, які 

впливають на них, що дозволило сформувати вимоги для системи забезпечення 

графіків потужності; 

– уточнено математичну модель для дослідження режимів роботи 

електричних станцій гібридної генерації на основі сонячної та вітроелектростанції 

та провести перевірку адекватності розробленої математичної моделі, що 

дозволило провести дослідження потенційної гібридної генерації для обраного 

регіону та виявити імовірні прогнозні відхилення; 

– уточнено методику розрахунку вартості електричної енергії від 

систем акумулювання у вузлі генерації з урахуванням втрат при передачі та 

перетворенні енергії, що дозволило отримати критерій для задіяння обладнання 

системою управління та удосконалити методику вибору конфігурації для системи 

акумуляції; 

– вдосконалено методику оптимізації конфігурації систем 

акумулювання для балансування генерації СЕС та ВЕС за умови мінімізації 

питомої вартості електричної енергії, що дозволяє забезпечити заявлені графіки 

генерації ВДЕ за умови мінімізації поточних витрат; 

– проведено комп‘ютерне моделювання роботи електричних станцій на 

відновлювальних джерелах енергії на основі погодних даних обраного 

адміністративного району України з метою визначення необхідної конфігурації 

системи акумулювання на основі розробленої методики, що дозволило провести 

перевірку розробленої методики на основі умов обраного регіону; 

– розроблено комп‘ютерну модель віртуальної електричної станції, що 

поєднує в собі удосконалені математичні моделі генерації активної потужності 

СЕС і ВЕС, комп‘ютерні моделі систем накопичення енергії, імітацію активних 

споживачів і енергетичного ринку, а також  елементи апаратно-комп‘ютерного 

моделювання, що дозволило провести перевірку алгоритму роботи інформаційно-

керуючої системи віртуальної електричної станції та визначити вартість 

електричної енергії від системи акумуляції для різних сценаріїв. 

– розроблено алгоритм роботи інформаційно-керуючої системи 

віртуальної електричної станції,  на основі уточненого методу розрахунку 

вартості електричної енергії та провести його апробацію на комп‘ютерній моделі 

віртуальної електричної станції, що дозволило перевірити можливість 

використання уточненого розрахунку вартості ел. енергії від СА в якості критерію 

задіяння елементів віртуальної електричної станції для забезпечення заявлених 

графіків генерації; 
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– обґрунтовано можливість застосування концепції віртуальних 

електричних станцій для забезпечення добових графіків генерації з урахуванням 

вимог Гарантованого покупця; 

– результати дисертаційної роботи було впроваджено у ТОВ «ЛЕО» та 

у навчальний процес в НТУ «ХПІ». 
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Здобувачем приведено розроблений алгоритм управління віртуальними 

електричними станціями, що базується на принципі задіяння найдешевшого 

джерела енергії з вибором на основі уточненої формули розрахунку вартості 
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енергетичних систем на базі відновлюваних джерел енергії. 

13) Федорчук С. О. Використання концепції Smart grid для оптимізації 

режимів роботи електричних станцій / С. О. Федорчук, І. А. Неміровський // Тези 

доповідей ХХІV міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», – Ч. 2, 2016, С. 184. 

Здобувачем приведено аналіз можливостей використання концепції Smart 

grid для оптимізації режимів роботи електричних станцій на відновлюваних 

джерелах енергії. 
 

АНОТАЦІЇ 

 

Федорчук С. О. Забезпечення заявлених графіків генерації 

відновлюваних джерел енергії на основі концепції віртуальних електричних 

станцій. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за 

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

технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної науково-

прикладної задачі у напрямку забезпечення заявлених графіків генерації 

електричних станцій на відновлюваних джерелах енергії на основі концепції 

віртуальних електричних станцій. 

У дисертаційній роботі досліджено методи забезпечення заявлених графіків 

генерації електричних станцій на ВДЕ та обґрунтована доцільність використання 

концепції віртуальних електричних станцій для вирішення поставленої задачі. 

Досліджено застосування різних типів систем акумуляції, як одного з елементів 

віртуальної електричної станції. Проведено аналіз існуючих методів 

впровадження інтелектуальних мереж, що дозволило вибрати шаблон Smart Grid 

Architecture Model за основу для створення необхідної інфраструктури. Проведено 

аналіз існуючих методів визначення оптимальної ємності систем акумуляції та їх 

компоновки. Розроблено комп‘ютерну модель для дослідження роботи 

віртуальних електричних станцій, що дозволяє оцінити потенційні небаланси при 

генерації, перевірити достатність обсягу систем акумуляції для різних задач, а 

також провести апробацію роботи системи управління. Уточнено методику 

розрахунку вартості електричної енергії від систем акумулювання з урахуванням 

вартості втрат енергії при передачі та трансформації, а також додаткових факторів 

пов‘язаних з орендою та обслуговуванням. Розроблено, реалізовано та апробовано 

алгоритм управління віртуальною електричною станцією, що базується на 

задіянні найбільш дешевого джерела енергії для балансування з урахуванням 

обмежень електричних мереж, доступу до енергетичного ринку та можливості 

залучення активних споживачів. Показана можливість забезпечення заявлених 

графіків генерації електричних станцій на основі концепції віртуальних 

електричних станцій на прикладі умов одного з адміністративних центрів 

України. 

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, системи акумуляції, 
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віртуальні електричні станції, задачі оптимізації, алгоритми управління, вартість 

електричної енергії, математичне моделювання, інтелектуальні мережі. 
 

Федорчук С.О. Обеспечение заявленных графиков генерации 

возобновляемых источников энергии на основе концепции виртуальных 

электрических станций. На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.14.02 – электрические станции, сети и системы. – 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический 

институт», Харьков, 2019. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-прикладной задачи в 

области обеспечения заявленных графиков генерации электрических станций на 

возобновляемых источниках энергии на основе концепции виртуальных 

электрических станций. 

У дисертаційній роботі досліджено методи забезпечення заявлених графіків 

генерації електричних станцій на ВДЕ та обґрунтована доцільність використання 

концепції віртуальних електричних станцій для вирішення поставленої задачі. 

Досліджено застосування різних типів систем акумуляції, як одного з елементів 

віртуальної електричної станції. Проведено аналіз існуючих методів 

впровадження інтелектуальних мереж, що дозволило вибрати шаблон Smart Grid 

Architecture Model за основу для створення необхідної інфраструктури. Проведено 

аналіз існуючих методів визначення оптимальної ємності систем акумуляції та їх 

компоновки. Розроблено комп‘ютерну модель для дослідження роботи 

віртуальних електричних станцій, що дозволяє оцінити потенційні небаланси при 

генерації, перевірити достатність обсягу систем акумуляції для різних задач, а 

також провести апробацію роботи системи управління. Уточнено методику 

розрахунку вартості електричної енергії від систем акумулювання з урахуванням 

вартості втрат енергії при передачі та трансформації, а також додаткових факторів 

пов‘язаних з орендою та обслуговуванням. Розроблено, реалізовано та апробовано 

алгоритм управління віртуальною електричною станцією, що базується на 

задіянні найбільш дешевого джерела енергії для балансування з урахуванням 

обмежень електричних мереж, доступу до енергетичного ринку та можливості 

залучення активних споживачів. Показана можливість забезпечення заявлених 

графіків генерації електричних станцій на основі концепції віртуальних 

електричних станцій на прикладі умов одного з адміністративних центрів 

України. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, системы 

аккумуляции, виртуальные электрические станции, задачи оптимизации, 

алгоритмы управления, стоимость электрической энергии, математическое 

моделирование, умные сети электроснабжения. 
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The thesis is devoted to the solution of the current scientific and applied problem 

in the field of providing the declared schedules of generating power plants with 

renewable energy sources based on the concept of virtual power plants. 

In the dissertation work, the methods of providing the declared schedules of 

generating power plants on renewable energy sources are investigated. The expediency 

of using the concept of virtual power plants to solve the problem is justified. The use of 

various types of accumulation systems as one of the elements of a virtual power plant is 

investigated. The analysis of existing methods and state-of-the-art-practices of 

implementing intelligent networks was carried out, which made it possible to select the 

Smart Grid Architecture Model pattern as the basis for creating the necessary 

infrastructure. The analysis of existing methods for determining the optimal capacity of 

accumulation systems and their layout has been carried out that was used to calculate 

minimal capacity for providing the declared schedules of generation of PV and wind 

power plant each 1 MW for one of the administrative centers of Ukraine. The developed 

computer model for studying the operation of virtual power plants that include PV and 

wind power with energy storage and connections to PLC allows assessing potential 

unbalances during generation, checking the sufficiency of the capacity of accumulation 

systems for various tasks, as well as testing the operation of the control system. The 

methodology for calculating the cost of electrical energy from storage systems has been 

refined, taking into account the cost of energy losses during transmission and 

transformation, as well as additional factors associated with renting and servicing. An 

algorithm for managing a virtual power plant was developed, implemented and tested 

with real PLC connected to mathematical model, based on using the cheapest energy 

source for balancing taking into account the limitations of electrical networks, power 

lines and transforming equipment, access to the energy market for buying and selling 

energy and the ability to attract active consumers. The possibility of providing the 

declared schedules of generation of power plants based on the concept of virtual power 

plants on the example of conditions of one of the administrative centers of Ukraine is 

shown. 

Keywords: renewable energy sources, accumulation systems, energy storage 

systems, virtual power plants, optimization problems, control algorithms, cost of 

electrical energy, mathematical modeling, smart grid. 

 


