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Розвиток відновлювальних джерел енергії є стратегічним напрямком енергетичної 
незалежності української держави. Дослідження режимів роботи фотоелектричних 
джерел генерації в електромережі дозволить підвищити енергоефективність енергоси-
стеми в цілому та переглянути фундаментальні положення про способи компенсації 
реактивної потужності. Важливе значення має також місце під’єднання електротехніч-
них комплексів локальної генерації з відновлювальними джерелами до мережі, їхня 
потужність, кількість та режим роботи, який впливає на параметри елементів енергоси-
стеми та їхню енергоефективність.  

Експериментальне дослідження параметрів електроенергії на шинах 0,4 кВ транс-
форматорної підстанції сонячної електростанції в селі Радче Івано-Франківської облас-
ті, яка генерує в мережу електроенергію, були проведені з допомогою аналізатора якос-
ті напруги та електроспоживання на базі перетворювачів напруг і струму, АЦП  та ноу-
тбука, на якому встановлене спеціалізоване програмне забезпечення. Розроблені під-
програми на мові LabView дозволяють отримати відображення середньоквадратичних і 
пікових значень, коефіцієнт спотворення синусоїди для вибраного каналу, зміни часто-
ти з високою точністю (максимальна похибка вимірювання  2 %) та додаткові параме-
три якості електроенергії.  

 

 
Рис. 1. Панель реєстратора з миттєвими значеннями напруг та струмів в трьох фазах під 

час вимірювання параметрів електроенергії сонячної електростанції 
 
Після опрацювання даних вимірювань, можна зробити висновок, що на затискачах 

ТП сонячної електростанції присутнє коливання активної, і відповідно, повної потуж-
ності. Вироблення електроенергії супроводжувалося відключеннями певних груп ін-
верторів, які відбувалися спонтанно і впливали на кількість виробленої активної поту-
жності. Залежно від кількості ввімкнених груп інверторів змінювався характер графіка 
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вироблення електроенергії,   тобто інтенсивність коливання збільшувалося зі зростан-
ням активної потужності генерування [1].  

Дослідження іноземних фахівців підкреслюють важливість управління реактив-
ною потужністю з'єднаних з мережею сонячних інверторів. Аналіз показує, що більш 
ефективним є регулювання реактивної потужності, якщо сонячний інвертор знаходить-
ся в кінці лінії. Таким чином, високий коефіцієнт потужності cosφ повинен бути вста-
новлений для інвертора, який підключений ближче до підстанції з точки підключення 
до мережі живлення. На основі цих знань щодо визначення місця розташування джере-
ла сонячної генерації кожному з сонячних інверторів присвоюється встановлені індекси 
реактивної генерації, які впливають на режим роботи мережі [2]. 

Питання визначення реактивної потужності в мережах з різко змінним наванта-
женням та вибір відповідних компенсувальних пристроїв за необхідності потребує до-
даткового вивчення. Згідно [3] розрізняють реактивну потужність зсуву 11 sinUIQ   та 

реактивну потужність спотворення 
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2 , яка спричинена вищими гармоніками 

струму і для компенсації якої необхідні спеціальні фільтро-компенсувальні пристрої. 
Рівень споживаної реактивної потужності зсуву сонячної електростанції практично не-
змінний, але має різкі зміни під час відключення частини інверторів та за інших перехі-
дних процесів. Реактивна потужність зсуву в даному випадку має від’ємний характер, а 
піки практично симетричні з піками потужності спотворення. 

 
Рис. 2. Графік зміни реактивної потужності зсуву та спотворення електроенергії від ча-

су доби 
 Вирішення задачі узгодження параметрів електротехнічних комплексів, що містить 
джерело локальної генерації  нетрадиційної енергетики дозволить покращити роботу 
електротехнічного обладнання, систем релейного захисту та автоматики та підвищить 
надійність та енергоефективність елементів енергосистеми. 
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