ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

УДК 621.316
І-52

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
КОМУТАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ В АВТОНОМНИХ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ
В. М. Рябенький, проф., д-р техн. наук;
О. О. Ушкаренко, доц., канд. техн. наук;
Аль-Суод Махмуд Мохаммад, асп.;
Халед Омар Ганнам, асп.
Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Анотація. Виконано розробку алгоритмів імітаційного моделювання процесів
комутації споживачів електроенергії в автономних електроенергетичних установках. Розроблено алгоритми та програмні засоби для автоматизації процесу отримання діаграми роботи кожного із споживачів з метою короткострокового прогнозування навантаження автономної електростанції.
Ключові слова: імітаційне моделювання, випадковий процес, комутація навантаження, діаграма роботи.
Аннотация. Выполнена разработка алгоритмов имитационного моделирования
процессов коммутации потребителей электроэнергии в автономных электроэнергетических установках. Разработаны алгоритмы и программные средства для автоматизации процесса получения диаграммы работы каждого из потребителей с целью
краткосрочного прогнозирования нагрузки автономной электростанции.
Ключевые слова: имитационное моделирование, случайный процесс, коммутация
нагрузки, диаграмма работы.
Аbstract. The development of process simulation algorithms concerning commutation of
consumers of electricity in stand-alone electric power plants is carried out. Algorithms and
software tools for the automation of obtaining diagrams process for  all the consumers in order
to predict stand-alone electric power plant capacity in a short-term have been developed.
Кeywords: simulation, random process, capacity commutation, work diagram.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМи
До одного з показників якості електроенергії належать провали напруги,
що виникають при комутації потужних
споживачів електроенергії в автономних електроенергетичних системах,
у тому числі суднових. Якість електричної енергії дуже впливає на технологічні
процеси. Робота електродвигунів різних
механізмів, мікропроцесорної техніки,

автоматизованих систем управління
виробничим процесом і систем телекомунікацій, блоків цифрових пристроїв
часто переривається дуже короткими
за тривалістю провалами і сплесками
напруги мережі живлення. За останній
час підвищенню надійності та якості
електроенергії в автономних електроенергетичних системах (АЕЕС) приділяється велика увага [1, 2, 4]. У роботі [5]
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хастичним  процесом x(t) з дискретною електроенергетичній системі (рис. 1).

ɜ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ (ɪɢɫ. 1).
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Рис. 1. Структура АЕЕС для імітаційного моделювання процесу комутації навантаження
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ɲɟ ɞɜɚ ɫɬɚɧɢ
– ɭɜɿɦɤɧɟɧɢɣ
ɱɢ аргументи
ɜɢɦɤɧɟɧɢɣ
ɳɨ
функція
— це функція,
якої,[3]. ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ,
Розглянемо систему,
що складаєтьяк
і
сама
функція,
набувають
значень
ся
з
одного
генератора
та
одного споɭɧɤɰɿɹ – ɰɟ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɹɤɨʀ, ɹɤ ɿ ɫɚɦɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ
із множини, що складається з двох еле- живача електроенергії — асинхронного
[0, 1].
двигуна (АД). Цей приклад дозволяє
ɡ ɦɧɨɠɢɧɢ, ментів
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɡ ɞɜɨɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ [0, 1].
При побудові булевих моделей при- розглянути методологічні підходи до
ɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ймається
ɛɭɥɟɜɢɯприпущення,
ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ,
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
згідно з яким митаналізу функціонування
енергосистеми
тєві
стани
елементів
(у
даному
випадку
та
побудови
в
подальшому
діаграми наɬɬɽɜɿ ɫɬɚɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɚɧ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ –
стан навантаження — увімкнений чи ви- вантаження. Отже, асинхронний двигун
мкнений)ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ
однозначно задають
станɫɬɚɧ
систе-ɫɢɫɬɟɦɢ
може ɜзнаходитися
ɧɢɣ ɱɢ ɜɢɦɤɧɟɧɢɣ)
ɡɚɞɚɸɬɶ
ɬɨɣ ɫɚɦɢɣу двох станах: S1 —
ми в той самий момент часу. Кожному і-му вимкнений, S2 — увімкнений. На рис. 2
ɱɚɫɭ. Ʉɨɠɧɨɦɭ
ɿ-ɦɭ ɟɥɟɦɟɧɬɭ
ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ
ɡɦɿɧɧɚ граф станів енергосистеми.
елементу
присвоюється
булева змінна ɛɭɥɟɜɚнаведено
Перехід зі стану S1 у стан S2 відбу1, ɹɤɳɨ ɿ - ɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɭɜɿɦɤɧɟɧɢɣ,
xɧ ®
вається за принципом однорідного мар¯0, ɹɤɳɨ ɿ -ɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɜɢɦɤɧɟɧɢɣ.
ковського процесу з інтенсивністю λ.
Функціонування всієї електроенер- Перехід із стану S2 в стан S1 відбувається
ɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹ
гетичної системи інтерпретується як ви- з інтенсивністю μ.
падковийɳɨ
процес,
що в кожний
моментɱɚɫɭ Імовірність
того, що в момент часу
ɞɤɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ,
ɜ ɤɨɠɧɢɣ
ɦɨɦɟɧɬ
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ
часу для кожного навантаження набуває τ + Δτ навантаження знаходиться в стаɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ
0. ɉɨɜɟɞɿɧɤɚ
ɿ-ɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ
(ɿ = 1, оцінюється
2,
значення
1 або10.ɚɛɨ
Поведінка
і-го елеменні S1 (вимкнене),
наступним
та (і = 1, 2, ..., N) описується випадковим алгоритмом. У стані S1 енергоблок по заɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ yi(t).
процесом yi(t).
кінченні часу τ + Δτ може знаходитись
з одного ɜстану
з двохɜɢɩɚɞɤɨɜɨɸ
причин:
ɪɟɯɿɞ ɡ ɨɞɧɨɝɨПерехід
ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɲɢɣсистеми
ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ
в інший описується випадковою величиу момент часу τ він знаходився в стаɨɸ, ɳɨ ɦɚɽ ною,
ɫɜɨɽщо
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ
Fk(t) ɞɥɹ
ɤɨɠɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭ.
Ⱦɥɹ до стану S за промає своє розподілення
Fk(t)
для ніk-ɝɨ
S1 і не
перейшов
2
кожного k-го стану. Для марковського міжок Δτ;
ɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɜɫɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ Fk(t) ɽ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɚɥɶɧɢɦɢ.
процесу всі розподілення Fk(t) є експоу момент часу τ енергоблок знахоненціальними.
ɚɪɤɨɜɫɶɤɢɣ ɥɚɧɰɸɝ
ɡɪɭɱɧɨ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ
дивсяɝɪɚɮɨɦ,
у стані Sɜɚɝɢ
і за період часу Δτ пе2
Марковський ланцюг зручно опису- рейшов у стан S1.
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɟɪɟɯɨɞɭ
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɿɧɲɢɣ.
ɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
вати орієнтованим
графом,
ваги ребер
якого відповідають  
інтенсивності
пеɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ
pij ɬɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪ
Ȝɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ
Ki(t) ɱɚɫɭλ
реходу з одного стану в інший. Знаючи
ймовірності
та параметр
λі
S1
ɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭперехідні
ɜ ɿ-ɦɭ ɫɬɚɧɿ,
ɦɨɠɧɚpɡɧɚɣɬɢ
ɜɚɝɢ ɪɟɛɟɪ
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ
S2
ij
розподілення Ki(t) часу перебування
Ȝɿ. знайти ваги
ɿj = pijможна
μ
процесу в і-му Ȝстані,
ребер за формулою
Рис. 2. Граф станів енергосистеми
λіj = pij λі.
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ȱɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ȱɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ
ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚɜ ɫɬɚɧɿ
ɜ ɫɬɚɧɿS1 Sɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
1 ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
Імовірність
знаходження
енергоблороботу
з іншим генератором. Статиɤɨɦ P1(Ĳ)
ɧɚ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
(1 –(1ȜǻĲ)
ɬɨɝɨ,
ɳɨ ɳɨ
ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤ
ɧɟ ɩɟɪɟɣɲɨɜ
ɛɭɬɤɨɦ
P (Ĳ)
ɧɚ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
– ȜǻĲ)
ɬɨɝɨ,
ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤ
ɧɟ ɩɟɪɟɣɲɨɜ
1

ка в стані S1 визначається добутком P1(τ)

стична обробка цієї інформації дозволяє

ɧɫɬɚɧ
S2 Sɡɚ ɡɚ
ɩɪɨɦɿɠɨɤ
ɱɚɫɭ
ǻĲ. ǻĲ.
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
отримати
статистичні оцінки показників
на імовірність
(1
– Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ
λΔτ) того, що
енергоɩɪɨɦɿɠɨɤ
ɱɚɫɭ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
2
ефективності.
Спеціальним чином генеблок не перейшов у стан S2 за проміжок
:
P
(Ĳ)ȝǻT.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɩɪɚɜɢɥɨ
ɞɠɟɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ
ɜ
ɫɬɚɧɿ
S
2
2
рується
вхідний
потік заявок, причому
часу Δτ.ɜАналогічно
ймоP (Ĳ)ȝǻT. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɩɪɚɜɢɥɨ
ɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ
ɫɬɚɧɿ S : визначається
2

2

момент появи кожної заявки є випадковою подією. Блок-схема алгоритму програми імітації роботи системи наведена
1
1
2
на рис. 3, а.
P1(τ + Δτ) = P1(τ)(1 – λΔτ) + P2(τ)μΔτ.
ɉɟɪɟɬɜɨɪɢɦɨ
ɰɟ
ɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɞɨ
ɜɢɝɥɹɞɭ
На рисунку позначено: ti — момент
ɉɟɪɟɬɜɨɪɢɦɨ ɰɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɞɨ це
ɜɢɝɥɹɞɭ
Перетворимо
рівняння до вигляду
появи
заявки; t′i — момент завершення
P1 (W  'W)  P1 (W)
P1 (W  'W)  P1 (W)OP1 (W)  PP2 (W) .
обслуговування;
Тi — тривалість обслуOP1 (W)  PP2 (W)..
'W
'W
говування.
Модель системи
ɉɨɞɿɛɧɿ
ɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɦɨɠɧɚ
ɫɤɥɚɫɬɢ
ɞɥɹɞɥɹ
ɤɨɠɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭ
ɝɪɚɮɚ.
ɉɪɢɉɪɢявляє собою сукупПодібні
рівняння
можна
скласти
для
ɉɨɞɿɛɧɿ
ɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɦɨɠɧɚ
ɫɤɥɚɫɬɢ
ɤɨɠɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭ
ɝɪɚɮɚ.
ність
моделей
елементів, і для розглякожного стану графа. При цьому граф
ɭɨɦɭ
ɝɪɚɮ
ɫɬɚɧɿɜ
ɛɭɞɟ
ɨɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɪɿɜɧɹɧɶ
ɿпід ɿ моделлю елемента
дуваної
задачі
ɝɪɚɮ ɫɬɚɧɿɜ ɛɭɞɟ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɪɿɜɧɹɧɶ
станівɨɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ
буде описуватися
системою
дисистеми
розуміється
ференціальних
рівнянь
і їх кількість
доɶɤɿɫɬɶ
ɞɨɪɿɜɧɸɽ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɫɬɚɧɿɜ
ɧɚ ɝɪɚɮɿ.
Ɉɬɠɟ,
ɞɥɹɞɥɹ
ɝɪɚɮɚ
ɧɚ ɪɢɫ.
2 2 набір правил повеɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɞɨɪɿɜɧɸɽ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɫɬɚɧɿɜ
ɧɚ
ɝɪɚɮɿ.
Ɉɬɠɟ,
ɝɪɚɮɚ
ɧɚ
ɪɢɫ.
дінки  елемента
по відношенню до вхідрівнює кількості станів на графі. Отже,
ɚɠɧɚ
ɡɚɩɢɫɚɬɢ:
них
викликів
та
зміна станів елемента.
ɡɚɩɢɫɚɬɢ: для графа на рис. 2 можна записати:
Метою імітаційного моделювання є:
 dP1
відтворення поведінки навантажен°  dP1OP1  PP2 ,
OP1  PP2 ,
® dW °
ня
в
процесі роботи електроенергетич°̄ ®P1dW P2 1.
°̄ P1  P2 1.
ної системи;
Граф станівɧɚформується
наɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ
оснонакопичення
статистичних даних про
Ƚɪɚɮ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
Ƚɪɚɮɫɬɚɧɿɜ
ɫɬɚɧɿɜɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɨɫɧɨɜɿ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ві ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
послідовних процедур
перетворенроботу кожного
асинхронного двигуна;
ɜɨɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɫɯɟɦɢ
ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ
ɫɯɟɦɭ.
ня функціональної
схеми енергоблока
подальша
ɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɫɯɟɦɢ
ɟɧɟɪɝɨɛɥɨɤɚ
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ
ɫɯɟɦɭ. статистична обробка цих
в структурну схему.
даних для отримання статистичних оціɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨ
ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ,
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɞɜɨɯ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ
ɬɚ ɬɚ
Розглянемоɳɨ
енергосистему,
щоɡ склаɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨ
ɟɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɭ,
ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɡ ɞɜɨɯ
нокɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ
кількісних характеристик.
дається з двох
та
визначеної ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
Таким
чином, процес імітації роботи
ɱɟɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.
Ɂɚ генераторів
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ
ɪɟɡɟɪɜɭ
ɡɧɚɱɟɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɪɟɡɟɪɜɭ
кількості
споживачів.
За наявності
до- енергосистеми
і зміни її станів виконуɠɧɨɫɬɿ
(ɜ
ɰɶɨɦɭ
ɪɟɠɢɦɿ
ɜɤɥɸɱɟɧɿ
ɧɟ
ɜɫɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ)
ɧɚ
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
статньої
кількості
резерву
потужності
ється
з
використанням
ɬɭɠɧɨɫɬɿ (ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɧɟ ɜɫɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ) ɧɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ керуючих послі(в цьому режимі включені не всі спожи- довностей, що визначаються за функціяɸɽ
ɥɢɲɟ
ɨɞɢɧ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ,
ɚ ɞɪɭɝɢɣ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɜ ɪɟɡɟɪɜɿ.
ɉɪɢɉɪɢ
ɧɟɫɬɚɱɿ
ɚɰɸɽ
ɥɢɲɟ
ɨɞɢɧ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ,
ɚ ɞɪɭɝɢɣ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɜ ɪɟɡɟɪɜɿ.
ɧɟɫɬɚɱɿ
вачі) на навантаження
працює
лише один
ми розподілення
ймовірностей вихідних
генератор,
а
другий
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Рис. 3. Блок-схеми алгоритмів: а — алгоритм імітації роботи системи; б — загальний алгоритм проведення моделювання

вантаження АЕЕС (протягом доби), то
кількість дискретних інтервалів часу
протягом доби складає 24 · 6 = 144.
Крок дискретного часу складає 10 хв,
отже генерується масив випадкових чисел,
що розподілені в інтервалі часу від 0 до
24 год, тобто число з діапазону [0…144].
Це значення визначає момент часу, коли
буде відбуватися комутація навантаження.
Крім того, генерується друге випадкове
значення, яке визначає тривалість роботи
навантаження. Якщо цю процедуру повторити декілька разів, то для кожного

окремого навантаження отримаємо добовий графік роботи.
За принципом суперпозиції сумарне
навантаження можна розрахувати шляхом
додавання потужності, що споживається
повним навантаженням. Це і буде вихідними даними для побудови добового графіка навантаження АЕЕС. На рис. 4 наведено інтерфейс програми, яка дозволяє
автоматизувати процес отримання діаграми роботи кожного із споживачів електроенергії. Програма створена з використанням розроблених алгоритмів (див. рис. 3).

                                                                  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК • № 4 • 2011

Рис. 4. Інтерфейс програми моделювання роботи споживачів

ВИСНОВКИ
Кожен споживач електроенергії характеризується своєю діаграмою роботи, яка не залежить від режимів роботи
інших споживачів. Процеси комутації
навантаження в електроенергетичній
системі мають випадковий характер.
Тому для досягнення поставленої в роботі мети були  використані методи теорії
масового обслуговування та марковські
процеси. Розроблені алгоритми імітаційного моделювання процесу комутації
навантаження в АЕЕС реалізовані у вигляді програми. У результаті імітаційного моделювання були отримані індивідуальні діаграми роботи споживачів.

У добовому графіку навантаження
АЕЕС є екстремуми, обумовлені підключенням навантаження в експлуатаційних режимах, виявлення яких необхідне для попередження несприятливих
умов роботи електроприймачів.
Чим більш рівномірний графік навантаження, тим краще використання силових агрегатів протягом доби,
що приводить до зменшення витрат палива та вартості вироблення електроенергії. Розроблені програмні засоби дозволяють виконати корегування діаграм
роботи окремих споживачів з метою
мінімізації відхилень часових навантажень від максимального навантаження.
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