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РЕФЕРАТ 

Дипломний проект складається з пояснювальної записки, обсягом 91 

сторінка, та графічної частини, що виконана на 4-х листах  А1.  У роботі 

міститься 50 рисунків та 38 таблиць. 

Актуальність теми – вирішення основних проблем при підключені 

джерел розосередженої генерації до розподільних мереж. 

Мета дослідження – дослідження та побудова моделі фрагменту 

електричної мережі АТ «Чернігівобленерго» з підключенням ФЕС в середовищі 

PowerFactory. 

Об’єкт дослідження – фрагмент електричної мережі 110/35/10 кВ, 

підстанція «Щорс» 110/10/10 кВ.  

Предмет дослідження – вплив джерел розосередженої генерації на 

основні режимні параметри роботи електричної мережі. 

Методи дослідження – розглянуто вплив оточуючого середовища на 

роботу ФЕС, яка в свою чергу впливає на режимні параметри електричної 

мережі.   
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ABSTRACT 

The diploma project consists of an explanatory record containing 91 pages, and 

a graphical part, executed on 4 letters А1. The work contains 50 drawings and 38 tables. 

Topicality of the topic - solving the main problems with the connected sources 

of dispersed generation to distributive networks. 

The purpose of the research is to study and construct the fragment model of 

the electric network of JSC "Chernigivoblenergo" with the connection of the FVS in 

the PowerFactory environment. 

The object of the study is a fragment of the electric power network 110/35/10 

kV, substation "Shchors" 110/10/10 kV. 

The subject of the study is the influence of sources of dispersed generation on 

the main operating parameters of the electrical network. 

Research methods - the influence of the environment on the work of the FVS 

is considered, which in turn influences the regime parameters of the electric network. 
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