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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ГРУПОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ГЕС ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ
Запропоновано удосконалення методу розподілу завдання активної потужності між гідроагрегатами каскаду
ГЕС, що приймають участь в САРЧП. При розподілі навантаження враховуються індивідуальні експлуатаційні
характеристики гідротурбін. Для вирішення поставленої оптимізаційної задачі застосовано генетичний алгоритм.
Удосконалений метод дозволяє підвищити ККД та зменшити витрати водних ресурсів на всьому каскаді ГЕС.
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ступ. Раціональне використання водних
ресурсів є важливим фактором економічного і соціального розвитку України.
При цьому максимальний ефект досягається за
комплексного підходу до використання водосховищ гідроелектростанцій (ГЕС), виходячи з інтересів усіх водокористувачів. Питання ефективного
користування водосховищами є надзвичайно
складним у всіх аспектах, враховуючи багато в
чому суперечливі вимоги водокористувачів, різноманіття природних умов і впливу на навколишнє
середовище. Для найбільш ефективного використання водних ресурсів та енергетичного потенціалу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду
необхідно вирішити задачу максимізації загальнокаскадного ККД та оптимізації витрат води на гідроагрегатах, що беруть участь у груповому регулюванні частоти та активної потужності (ГРАП) [1].
Аналіз стану проблеми та попередніх досліджень. Протягом останніх 15 років в об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України працює система
автоматичного регулювання частоти та активної
потужності (САРЧП), до функцій якої входить [2, 3]:
- регулювання частоти при роботі ОЕС України в ізольованому режимі;
- регулювання перетоків активної потужності
на міждержавних лініях електропередачі в режимі
паралельної роботи ОЕС України з ОЕС сусідніх
країн з підтримкою нульового сальдо.
Важливу роль в САРЧП, завдяки власній
маневреності, відіграють ГЕС, які відпрацьовують
завдання центрального регулятора (ЦР) САРЧП.
При відхиленні від встановленого режиму роботи
ОЕС з ЦР автоматично відправляються завдання
на ГЕС Дніпровського каскаду, де приймаються і
обробляються станційними системами ГРАП та
розподіляються між гідроагрегатами (ГА). У
результаті ГЕС змінює потужність в один чи інший
бік, що забезпечує необхідні параметри перетоків
по міждержавним лініям електропередачі та частоту в ОЕС України [2].
Протягом 2005—2017 років в САРЧП брали
участь 6 ГА Дніпровської ГЕС-1. За умов перетоків
активної потужності між сусідніми країнами, допустимий небаланс складає 100 МВт⋅год за 1 годину в
один чи інший бік. За таких жорстких умов завдан-
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ня ЦР САРЧП змінювалось в дуже короткі інтервали часу. Останній фактор та недосконалість
алгоритму призвели до великої кількості перевідних режимів ГА з переходом через зону нерекомендованої роботи турбіни. Наслідком такої роботи
стало значне зношення працюючого обладнання та
збільшення кількості відмов основного та допоміжного обладнання на Дніпровській ГЕС-1 [4].
Після відключення гідроагрегатів Дніпровської ГЕС-1 від САРЧП у червні 2017 року внаслідок
вірусної атаки кількість перевідних режимів зменшилась в середньому в 4 рази — це значно полегшило роботу ГА. У жовтні 2017 року був введений
в роботу новий алгоритм роботи САРЧП, який не
передбачає перехід ГА через зону нерекомендованої роботи та поступове підключення до САРЧП
інших станцій каскаду: Каховської ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Київської ГЕС, Дніпровської
ГЕС-2, Кременчуцької ГЕС, Канівської ГЕС. З
новим алгоритмом кількість перевідних режимів,
по відношенню до старого алгоритму, зменшилась
більше ніж в 10 разів [1]. Така кількість перевідних
режимів є припустимою для існуючого обладнання
і не потребує змін. Проте питання оптимального
використання водних ресурсів гідроагрегатами
ГЕС Дніпровського каскаду при роботі за новим
алгоритмом САРЧП залишається не вирішеним.
Розглянемо як саме за новим алгоритмом розподіляється завдання потужності від ЦР та працюють ГА, що підключені до САРЧП:
1) ГА, відповідно до експлуатаційних характеристик, працюють з потужністю в діапазоні рекомендованої роботи:
,
(1)
де Pmin — верхня межа зони нерекомендованої роботи ГА; Pmax — номінальна потужність ГА;
2) виключається можливість роботи ГА в
режимі синхронного компенсатора. Діапазон регулювання активної потужності буде складати:
,

(2)

де n — кількість гідроагрегатів, підключених до
САРЧП;
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3) завдання від ЦР САРЧП відпрацьовують
усі підключені гідроагрегати, замість відпрацювання завдання меншою кількістю агрегатів.
Відповідно мінімальне завдання складає:
,

(3)

Важливою є реалізація останнього принципу,
суть якого полягає в оптимальному розподілі навантаження між ГА, що беруть участь в САРЧП, не
лише у межах станції, а в межах усього каскаду.
Існуючий алгоритм дотримується пропорційно-рівномірного принципу. Отримане від ЦР значення
потужності, відповідно з коефіцієнтом дольової участі, розподіляється між ГЕС Дніпровського каскаду,
в свою чергу станційні системи управління рівномірно розподіляють отримане завдання між ГА [1].
Такий алгоритм не враховує індивідуальних характеристик кожної турбіни, які суттєво відрізняються
одна від одної на різних ГЕС.
В роботі [1] розглянуто підхід до удосконалення існуючого алгоритму розподілу навантаження
між ГЕС каскаду. Запропоновано максимізувати
загальнокаскадний ККД шляхом оптимального розподілу навантаження між ГЕС, але сформована
цільова функція та обмеження до неї не враховують
індивідуальних особливостей кожного окремого ГА
на станції та оптимального розподілу завдання в
межах станції. Такий підхід потребує двохетапного
циклічного вирішення задачі, що ускладнює та сповільнює роботу алгоритму.
В роботах [4, 5] запропоновано удосконалення
попереднього алгоритму роботи САРЧП з точки
зору збереження ресурсу обладнання ГЕС шляхом
зменшення кількості перевідних режимів з переходом через зону нерекомендованої роботи та максимізації загальностанційного ККД, що дозволяє
оптимально використовувати гідроенергетичний
потенціал річки. З існуючим алгоритмом питання
кількості перевідних режимів стає не актуальним, а
максимізації загальностанційного ККД стає недостатньо для досягнення максимально ефективного
використання потенціалу ріки Дніпро.
В роботі [6] вирішено задачу максимального
виробітку електроенергії, проте не приділено увагу
оптимальному розподілу навантаження між гідроагрегатами ГЕС та не враховано особливості пропуску води крізь гідроспоруди.
З вищевикладеного можна зробити висновок,
що задача оптимального розподілу навантаження
між ГА ГЕС каскаду, що працюють в САРЧП, залишається не розв’язаною та потребує ретельного
вивчення та вирішення.
Постановка задачі. Необхідно удосконалити
існуючий підхід до розподілу навантаження між
гідроагрегатами ГЕС Дніпровського каскаду, що
працюють в САРЧП, шляхом врахування наступних факторів:
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1) необхідно врахувати індивідуальні особливості кожної гідротурбіни, що бере участь у
САРЧП;
2) необхідно урахувати особливості ведення
водного режиму каскаду ГЕС;
3) необхідно мінімізувати витрати води через
кожен ГА;
4) необхідно визначити дольову участь кожної станції каскаду в регулюванні;
5) необхідно оптимізувати загальнокаскадний
ККД ГА ГЕС Дніпровського каскаду.
Оптимізація методу розподілу активного
навантаження між ГЕС каскаду. Відповідно до
поставленої вище задачі, необхідно отримане від
центрального регулятора САРЧП завдання Pзад
розподілити між n агрегатами, що встановлені на m
станціях таким чином, щоб максимально ефективно використати енергетичний потенціал обладнання та водні ресурси ріки в межах припустимих рівнів б’єфів. Для вирішення поставленої задачі користуються двома критеріями, такими як мінімальні
витрати гідроресурсу:
,

(4)

або максимум загальнокаскадного ККД:
,

(5)

де i = 1, …, n, j = 1, …, m.
Необхідні залежності для кожного ГА отримують виходячи з експлуатаційних характеристик
турбін. Витратні характеристики вираховуються за
виразом:
,

(6)

де Pi — це робоча потужність ГА ГЕС; Hi — робочий
напір ГА ГЕС; ηi — ККД ГА відповідно до напору та
потужності; g — прискорення вільного падіння,
9,81 м/с2.
Основним показником, що характеризує ефективність роботи гідротурбіни, є її ККД, який представляє собою відношення вихідної потужності на
валу генератора до вхідної потужності підведеного
енергоносія (води):
.

(7)

Тоді показником, який характеризуватиме
ефективність роботи всієї станції, буде загальностанційний ККД, який буде визначатися, як відношення сумарної потужності всіх працюючих генераторів на станції до сумарної потужності підведеного енергоносія:
.

(8)

Відповідно, критерієм, ефективності роботи
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каскаду ГЕС є загальнокаскадний ККД, який
дорівнює відношенню сумарної потужності всіх
працюючих ГЕС на каскаді до сумарної потужності
енергоносія, підведеного до кожної ГЕС:
,

(9)

де n — кількість ГА які підключені до САРЧП на
станції; m — кількість ГЕС які беруть участь у
САРЧП.
У відповідності до діючого алгоритму САРЧП,
діапазон регульованої потужності знаходиться в зоні
рекомендованої роботи ГА [1]. В цьому випадку, за
умови, що напір дорівнює робочому напору на
момент розподілу H = Hроб = const, цільова функція
оптимізаційної задачі набуває наступного вигляду:
.

10)

В такому випадку завдання активної потужності, сформоване ЦР САРЧП, яке необхідно розподілити між ГА ГЕС каскаду, дорівнює:
.

(11)

Згідно з поставленою задачею обмеження для
цільової функції наступні:
, i =1, …, n; j =1, …, m; (12)
, j =1, …, m;

(13)

, i =1, …, n; j =1, …, m. (14)
У виразах (10)—(14):
F — цільова функція, що представляє собою загальнокаскадний ККД; Pij — потужність і-го ГА j-ї ГЕС,
підключеного до САРЧП; ηij — ККД і-го ГА j-ї ГЕС,
підключеного до САРЧП;
— мінімально припустима за режимом турбіни потужність і-о ГА j-ї ГЕС, підключеного до
САРЧП;
— максимально припустима потужність і-го ГА j-ї ГЕС, підключеного
—
до САРЧП; Hj — робочий напір j-ї ГЕС;
максимальний напір j-ї ГЕС за форсованого підпірного рівня води у ВБ та рівня мертвого
об’єму у НБ;
— мінімальний напір j-ї ГЕС за
рівня мертвого об’єму у ВБ та
форсованого підпірного рівня води у НБ; Qij — витрата води і-го ГА j-ї ГЕС, підключеного до САРЧП;
— максимальна витрата води і-го ГА j-ї ГЕС,
підключеного до САРЧП;
— мінімальна витрата води і-го ГА j-ї ГЕС,
підключеного до САРЧП.
Сформована оптимізаційна задача має нелінійну цільову функцію та велику кількість обмежень у
формі нерівностей. Виходячи з цих факторів, можна
зробити висновок, про складність застосування
методів безумовної оптимізації в даній задачі, які
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передбачають відсутність умов накладених на цільову функцію, а методи умовної оптимізації мають
певні недоліки [7]. Одним з підходів, який дозволяє
вирішити поставлену вище задачу, є використання
генетичного алгоритму [8].
Генетичний алгоритм — це стохастичний пошуковий алгоритм, який ітеративно трансформує
велику вибірку математичних об'єктів (популяцію)
у кодовані рішення оптимізаційної задачі [9]. На
практиці реалізувати роботу генетичного алгоритму
зручно у програмному пакеті MATLAB. Рішенням
сформованої задачі є вектор значень режимних
потужностей кожного генератора каскаду ГЕС, підключеного до САРЧП:
,
(15)
де n×m — кількість ГА ГЕС Дніпровського каскаду,
що беруть участь в САРЧП.
Згідно з запропонованим методом розподілу
завдання ЦР, можна виконувати підключення до
ГРАП гідроагрегатів всіх ГЕС Дніпровського каскаду, що беруть участь у САРЧП. Основні характеристики ГА, що беруть участь в САРЧП, представлені в Табл. 1.
З Табл. 1 видно, що сумарний регулювальний
діапазон САРЧП складає 927 МВт. Мінімальне
значення завдання ЦР САРЧП при цьому складає
836 МВт, а максимальне значення 1736 МВт.
Приклад. Розглянемо оптимізацію роботи
системи автоматичного регулювання частоти та
потужності на Дніпровському каскаді ГЕС.
Експлуатаційні характеристики турбін ГЕС
Дніпровського каскаду значно відрізняються одна
від одної. Для формування цільової функції за експлуатаційними характеристиками турбін визначаються множини значень ηij (Pij) для робочого значення напору на кожній станції Н = Нрозр, залежності
у вигляді графіків приведені на Рис. 1. Залежності
ККД від потужності ηij (Pij) апроксимуються поліномами третього та четвертого ступенів, за виразами,
приведеними в Табл. 2 із коефіцієнтом кореляції не
нижче 0,995 (R 2 > 0,995).
Розглянемо випадок, коли необхідно розподілити
1100 МВт між 34 ГА ГЕС Дніпровського каскаду. Цільова функція приймається відповідно до виразу (10).
Обмеження у вигляді рівності відповідно до
виразу (11):
(16)
Pзад = 1100.
Обмеження у вигляді нерівностей для кожного ГА
станції мають вигляд згідно до виразів (12)—(14).
Для турбін ПЛ20-ГК-600 Київської ГЕС:
10 ≤ Pi1 ≤ 22 , i =1, …, 8.
(17)
Для турбін ПЛ20-ГК-600 Канівської ГЕС:
(18)
10 ≤ Pi2 ≤ 22 , i =1, …, 4.
Для турбін ПЛ20-В-800 Кременчуцької ГЕС:
16 ≤ Pi3 ≤ 57 , i =1, …, 6.
(19)
Для турбін ПЛ20-В-930 Середньодніпровської
ГЕС:
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навантаження; Pо — потужність ГА ГЕС при оптимальному розподілі навантаження; Qп — витрати
води на ГА ГЕС при
існуючому пропорційнорівномірному
розподілі
навантаження; Qо — витрати води на ГАГЕС при
оптимальному розподілі
навантаження.
За такого розподілу
заданого навантаження між
ГА Дніпровського каскаду
ГЕС
загальнокаскадний
ККД (цільова функція)
досягає максимального значення 93,6%. При цьому
сумарні витрати води на
каскаді
складатимуть
6505,42 м3/с. Для порівняння, за існуючим алгоритмом
загальнокаскадний
ККД складатиме 91,9%, що
на 1,7% менше за оптимальне значення. Сумарні витрати води на каскаді за існуючим алгоритмом складатимуть 7712,48 м3/с, що на
15,6% більше, ніж отримані
Рис. 1. Апроксимація експлуатаційних
при запропонованому підхарактеристик гідротурбін ГЕС
ході до розподілу навантаДніпровського каскаду за фіксованих
ження. Результати дослідзначень напорів
жень розподілу завдань ЦР
у всьому регульованому діапазоні приведені у Табл. 4 та
на Рис. 2, 3.
20 ≤ Pi4 ≤ 48 , i =1, …, 3.
(20)
В Табл. 4: Pзад — завдання від ЦР САРЧП,
Для турбін РО45-В-545 Дніпровської ГЕС-1
МВт; Δη — різниця ККД між рівномірно-пропор(21) ційним розподілом навантаження та оптимальним,
45 ≤ Pi5 ≤ 72 , i =1, …, 6.
%; ΔQ — різниця витрат води між рівномірно-проДля турбін ПЛ40-В-700 Дніпровської ГЕС-2:
порційним
розподілом навантаження та оптималь(22)
70 ≤ Pi6 ≤ 119 , i =1, …, 3.
3
ним, м /с.
Для турбін ПЛ20-В-800 Каховської ГЕС:
Висновки. Проаналізовано діючий алгоритм
(23)
20 ≤ Pi7 ≤ 56 , i =1, …, 4.
розподілу навантаження між ГЕС каскаду, що праДля вирішення поставленої оптимізаційної цюють в САРЧП. Цей алгоритм, на відміну від попезадачі використано стандартний «солвер» Genetic- реднього, полегшує роботу основного та допоміжноAlgorithm. За допомогою генератора випадкових го обладнання ГЕС шляхом зменшення кількості
чисел сформовано початкову популяцію рішень та за перевідних режимів, але не забезпечує оптимального
допомогою операцій схрещування та мутації з ураху- використання водних ресурсів ріки Дніпро.
ванням обмежень отримано оптимальне рішення
В роботі удосконалено підхід до розподілу
поставленої задачі. Результати розподілу наванта- завдання ЦР САРЧП між ГА ГЕС Дніпровського
ження між ГА ГЕС Дніпровського каскаду приведе- каскаду, що дає можливість оптимально завантажині в Табл. 3.
ти кожну станцію та кожен ГА. При цьому підвищуВ Табл. 3: Pп — потужність ГА ГЕС при ється загальнокаскадний ККД та зменшуються витіснуючому пропорційно-рівномірному розподілі рати води на всіх ГЕС каскаду. Для Дніпровського
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Таблиця 1. Характеристики ГЕС Дніпровського каскаду

Таблиця 2. Аналітичні вирази експлуатаційних характеристик ГЕС Дніпровського каскаду за фіксованих значень напорів

Таблиця 3. Результати розподілу навантаження між ГА ГЕС Дніпровського каскаду

каскаду ГЕС ККД зростає на 0,5—1,8%, а витрати
води зменшуються на 5—18%. Подальші розробки
повинні бути спрямовані на удосконалення алгоритму, яке дозволить розподілити завдання від ЦР,
яке знаходиться поза зоною регульованого діапазоГідроенергетика України, 3—4/2019, ISSN 18129277

ну та передбачить підключення або відключення
певної частини агрегатів, що можуть працювати у
системі ГРАП. Також доцільним є врахування
можливості підключення до САРЧП гідроакумулюючих електростанцій України.
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