
Заслухавши доповідь керівника науково-дослідної роботи «Розробка 
наукових основ впровадження інтелектуальних енергоефективних систем 
електропостачання Smart Grid» доц. Тугая Д.В. щодо результатів першого етапу 
виконання роботи за 2019 рік, Вчена рада відзначає: 

Науково-дослідна робота виконувалась в рамках секції «Нові технології 
транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження 
енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних 
джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика» на кафедрі альтернативної 
електроенергетики та електротехніки. 

У червні 2017 року ДП НЕК «Укренерго» підписало угоду про умови 
майбутнього об’єднання (синхронізації) енергосистем України та Молдови з 
енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E, а з 2018 року діє Закон 
України №2222-VIII «Про приєднання України до Статуту Міжнародного 
агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)». Одна з умов приєднання – це 
11% відновлюваної генерації в структурі системи електропостачання до 2020 року і 
25% до 2035 року. Виконання умов угоди потребує подолання багатьох технічних 
складнощів. Одна з яких, це забезпечення зменшення втрат електричної енергії під 
час переходу до нової концепції. 

Мета дослідження – створення наукових основ і практичних рекомендацій 
для підвищення енергоефективності систем електропостачання з двоспрямованим 
енергетичним потоком, що працюють за принципами Smart Grid для обґрунтування 
ресурсозберігаючої складової їх впровадження в електроенергетичний сектор 
економіки. 

Для досягнення поставленої мети на першому етапі виконання науково-
дослідної роботи «Аналіз світової практики реалізації енергоефективних систем 
електропостачання, що засновані на концептуальних принципах Smart Grid»: 

– проаналізовано міжнародну і національну нормативно-правову базу щодо 
впровадження інтелектуальних систем електропостачання: 
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– зроблено аналіз світової практики з реалізації пілотних проектів Smart Grid. 
Враховано особливості реалізації інтелектуальних мереж в українських реаліях. 
Підготовлено звіт; 

– проаналізовано технічні можливості інтеграції електростанцій на базі 
відновлюваних джерел енергії до об’єднаної енергетичної системи; 

– створено систему енергетичних втрат для оцінки складових втрат 
електричної енергії в трифазній системі електропостачання; 

– запропоновано (і подано заявку на отримання патенту) енергоефективний 
алгоритм керування силовим активним фільтром, який доцільно використовувати в 
Smart Grid системах електропостачання для поліпшення якості електричної енергії 
і зменшення її втрат. 

Результати першого етапу науково-дослідної роботи містять положення 
наукової новизни: 

1. Отримано узагальнену координатну структуру, що об’єднує три плоскі і 
сім просторових декартових координатних систем і може бути використана для 
синтезу енергоефективних систем керування напівпровідникових перетворювачів 
електричної енергії, що використовуються в Smart Grid системах 
електропостачання для реалізації їх режимів роботи. 

2. На основі теорії миттєвої потужності розроблено і реалізовано новий 
спосіб керування перетворювальною системою сонячної фотоелектричної станції (і 
алгоритм роботи на його основі), що дозволяє за допомогою стандартної топології 
силової частини одночасно реалізувати два режими роботи – генерацію енергії 
відновлюваного джерела до мережі живлення і корекцію форми мережевого 
струму. 

3. Запропоновано модифіковану p-q-r теорію миттєвої потужності, а також 
новий спосіб (і алгоритм на його основі) побудови системи керування паралельним 
силовим активним фільтром, заснований на використанні цієї теорії. На відміну від 
існуючих запропонований алгоритм враховує недоліки класичної p-q-r теорії 
миттєвої потужності і дозволяє на 50 математичних операцій зменшити кількість 
обчислювань під час розрахунку завдань за струмами компенсатора. Крім того, 
введення в послідовність розрахунків облік часткового послаблення складової 
нульової послідовності напруги мережі дозволило поліпшити якість компенсації в 
режимах роботи СЕ з несиметричним джерелом живлення. Коефіцієнт нелінійних 
спотворень мережевого струму зменшується на 0.5-1%. 

Результати першого етапу роботи, оформлені у вигляді звіту з дослідження 
світової практики реалізації енергоефективних систем електропостачання, що 
засновані на концептуальних принципах Smart Grid, передано до Північної 
енергетичної системи НЕК «Укренерго» для використання під час проведення 
заходів з модернізації матеріально-технічної бази, в рамках виконання умов 
майбутнього об’єднання (синхронізації) енергосистем України та Молдови з 
енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. 

Відповідно то технічного завдання на першому етапі виконання науково-
дослідної роботи були заплановані наступні результати: 

– підготовка звіту з дослідження світової практики реалізації 
енергоефективних систем електропостачання, що засновані на концептуальних 
принципах Smart Grid; 
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– підготовка проміжного звіту за перший етап виконання роботи; 
– підготовка науково-технічної продукції: 
– монографії – 1 (5 др. арк.); 
– статті у Scopus, Web of Science – 2; 
– статті у фахових виданнях України – 6; 
– заявки на патент – 2; 
– методично-навчальні матеріали – 1. 
За результатами виконання першого етапу підготовлено: 
– звіт з дослідження світової практики реалізації енергоефективних систем 

електропостачання, що засновані на концептуальних принципах Smart Grid; 
– проміжний звіт за перший етап роботи; 
– науково-технічну продукцію: 
– монографії – 1 (5 др. арк.); 
– статті у Scopus, Web of Science – 10 (6 з яких в періодичних виданнях, 4 – в 

збірниках англомовних конференцій, організатором яких був Інститут Інженерів 
Електротехніки та Електроніки); 

– статті у фахових виданнях України – 9; 
– заявки на патент – 4 (отримано 1 патент); 
– методично-навчальні матеріали – 1 навчально-методичний посібник. 
Враховуючи результати звіту за перший етап виконання науково-дослідної 

роботи «Розробка наукових основ впровадження інтелектуальних 
енергоефективних систем електропостачання Smart Grid», здобутки колективу 
виконавців за 2019 рік, Вчена рада Університету постановляє: 

1. Вважати результати виконання першого етапу роботи такими, що 
задовольняють умовам технічного завдання. Перший етап роботи вважати 
виконаним в повному обсязі. 

2. До 06.12.2019 р. передати до УкрІНТЕІ проміжний звіт за перший етап та 
всі необхідні супроводжувальні матеріали. 

3. Клопотатися перед МОН України щодо продовження фінансування 
науково-дослідної роботи молодих вчених у 2020 році. 

 
 


