
1нформащя до проекту (для подальшо'1 публжацн)
Секщ'я: Нов! технолог!'! транспортування. перетворення та збер!гання енерп'к впровадження
енергоефективних. ресурсозбережувальних технологш; освоения альтернативних джерел
енергш безпечна. чиста и ефективна енергетика

Назва проекту: Дослщження 1нтелектуальнш системи електропостачання 1з
функщею енергоменеджменту

(не б!льше 15-ти отв)
Тип робота (иаунова—робота, науково-техвпчна експериментальна) розробка (зайве
викреслити).

Оргашзадя-виконавець: Нащональний техшчний ушверситет «Хщщвський пол1техшчний
шститут»

(повна назва)
АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Кер1вник проекту (П.1.Б.) _Стисло Богдан Олександрович
(основним мюцем робота кер1вника проекту мае бути оргашзащя, в!д яко! подаеться проект)
Науковий ступ1нь к.т.н. вчене звания
Мюце основно! роботи Нац1онадьний техшчний ун!верситет «Харювсысий пол1техн1чний
шститут»

Проект розглянуто и погоджено р1шенням науково-техн1чнО1 ради Нашонального техн!чнощ
ун!верситету «Харк1вський пол!техшчний шститут» в1д «24» вересня 2020 р., протокол № 5

1нпп автори проекту_Данильченко^Д.О., Дривецький С.1.. Федррчук С.О., Маслак М.В..
Бречко В.О., Козуля М.М.
Пропонован! терм!ни виконання проекту (до 36 мюяцш)
з 01.01.2021 по 31.12.2022

Ор1ентовний обсяг ф!нансування проекту: 1269 тис. грн.

1. АНОТАЦШ (до 5 рядыв)
(короткий змгст проекту)
Розробка 1нтелектуально1 системи електропостачання (1СЕ), що м!стить вщновлювальш
джерела енерги (ВДЕ) та електрох1шчш накопичувач! електрично'1 енерп'1 (НЕЕ). Система
керування верхнього р!вня побудована на основ! нейронноТ мереж!. Основна задача системи
- прогнозування небаланс!в електрично!' енерг!!' в енергосистем!, що викликаш
стохастичн1стю генерац!! ВДЕ, та 1'х усунення з забезпеченнлм економтчно!' ефективносп.
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛ1ДЖЕННЯ ТА IIАКТУАЛЫПСТЬ (до 10 рядив)
Встановлення систем накопичення енергп дозволить зменшити стохастичн1сть впливу ВДЕ
на баланс потужност! в енергосистем! та пщвищити над1Йн1сть и функцйовання, особливо, за
умови дефщиту маневрових потужностей. Однак таке р!шення потребуе проведения
додаткових дослщжень, а саме: створення алгоритм!в та принцип!в ефективного керування
системою буферного накопичення енергп на основ) прогнозних значень; забезпечення
безпечного та над!йного функц1ювання системи; створення методологи' для вибору
оптимальних параметр1в дня не!'; глибокого анал!зу необхщних кап1тальних 1нвестицш та
розрахунку термшу 1'х окупност! для прийняття обгрунтованих управл^нських рнпень на ВС1Х
етапах реал1зацй' проекту; розробка правил та мотивуючих умов для залучення приватних
компан!й до участ! в процеа балансування.



3. МЕТА ТА ОСНОВН1 ЗАВДАННЯ (до 10 рядив)
Мета проекту - мншшащя небалансу в енергосистем!, що викликаеться характером
генерацп ВДЕ. Основы! завдання: проведения тдрахунку техшчних та економ!чних
параметр!в 1СЕ з урахуванням глибини та точност! прогнозування; виб!р параметров та
компоновки модул!в 1СЕ за критер!ями надшност!, безпечност! робота та економ1чно'1
ефективност! функц!ювання; створення методик розрахунку та побудови алгоритмов
програмного забезпечення на баз! яких стане можливим керування 1СЕ; розробка
перетворювач!в електрично! енергн, що виконують функцп узгоджуючого та серв!сного
конверторов; створення !м!тац!йних моделей 1з подалыпим визначенням та оптим!защею
основних критерй'в ефектавност! Ьс робота; проведения патентного захисту технолопчних
новацШ розроблених при виконанш проекту та пошук потенцшних замовниК1в;
4. ОЧ1КУВАН1 РЕЗУЛЬТАТЫ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА IX НАУКОВА НОВИЗНА
(до 10 рядыв)

В результат! дослщницько!' роботи будуть створен! методики, що дозволять спроектувати
буферний накопичувач електрично! енергп з визначеною емтстю та компоновкою,
оптимальний з точки зору М1н!м1зацп кап!таловкладень, соб!вартост! електрично! енергп та
зменшення потужност! втрат; розроблено алгоритми функциовання системи керування
верхнього р!вня, що реал!зована на основ! нейроншп мереж). Методика вибору м!н!мально
необхщно! емност! буферного накопичувача буде базуватися на математичному моделюванн!
генерадн ВДЕ для обраного репону; враховуватиме глибину та точнють прогнозування
параметров 1х роботи. Запропонований вар!ант буде в!др!знятися в!д традиц1йних
однокритер1альних вир1шень задач оптим!заци тим, що буде враховувати можливост!
прогнозування генерацп ВДЕ.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦШШСТЬ РЕЗУЛБТАТ1В (до 10 рядыв)
До науково важливих результатов проекту можливо в!днести: багатокритер!альний метод
вибору компоновки буферного накопичувача з урахуванням р!зноман!тних сценарй'в
повед1нки з боку енергосистеми; створення математично'1 модел! для допроектного
визначення робочих характеристик ВДЕ в залежност! в!д конкретного м!сця встановлення.
До практично важливих результатов В1дноситься: програмна реал1зац!я алгоритмов
визначення прогнозних в!дхилень генерацп ВДЕ; розробка спещал!зованих
нап!впров1дникових перетворювач!в електрично! енерги, що забезпечують двосторонн!й
обм!н енерпею з буферним накопичувачем; розробка схемних рхшень проблем грозозахисту
1СЕ; розробка механ!зм!в !нтеграцп до енергетичного ринку 1СЕ та н" аналог1в.

Кер!вник проекту
Богдан СТИСЛО

Пщпис:

В.о. проректора


