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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація містить пояснювальну записку, що 

складається з 109 сторінок та містить в своєму складі 70 рисунків, 7 таблиць, 

10 листів графічної частини, 78 літературних посилань і 3 додатки. 

Актуальність теми – для забезпечення надійного і безперервного 

електропостачання та запобігання порушення стійкості енергосистем при 

різних режимах роботи існує потреба у застосуванні засобів демпфування 

низькочастотних коливань. 

Мета дослідження – підвищення стійкості енергосистеми засобами 

демпфування низькочастотних коливань. 

Об’єкт дослідження – схема електричних з’єднань Трипільської ТЕС 

та фрагмент Центральної електроенергосистеми України. 

Предмет дослідження – засоби демпфування низькочастотних 

коливань: системні стабілізатори та статичний тиристорний компенсатор. 

Методи дослідження – моделювання різних режимів роботи моделей 

Трипільської ТЕС та фрагменту ЦЕС України з засобами демпфування НЧК в 

програмному середовищі Matlab/Simulink; перевірка на стійкість за 

допомогою кореневих критеріїв та частотних критеріїв Найквіста, 

використовуючи Linear System Analyzer та Simulation Data Inspector; оцінка 

показників якості перехідного процесу засобами Step Response Linear System 

Analyzer. 

Результати роботи – на основі досліджуваного фрагменту ЕС, 

виконано дослідження ефективності застосування засобів демпфування 

низькочастотних коливань. 

Практичне значення одержаних результатів – результати 

досліджень можуть бути використані проектними організаціями та 

інститутами для впровадження засобів демпфування НЧК, як обов’язкової 

функції на енергооб’єктах для забезпечення підвищення стійкості 

енергосистеми. 
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ABSTRACT 

The master's thesis contains an explanatory note consisting of 109 pages, 70 

figures, 7 tables, 10 letters of the graphic part, 78 references and 3 appendices. 

Relevance of the topic - to ensure reliable and uninterrupted power supply 

and to prevent the violation of the stability of power systems in different modes of 

operation, there is a need for the use of low-frequency oscillations. 

The purpose of the study is to increase the stability of the power system by 

means of damping low-frequency oscillations. 

The object of research is the scheme of electrical connections of Trypillska 

power plant and a fragment of the Central Power System of Ukraine. 

The subject of research - means of damping of low-frequency oscillations: 

system stabilizers and static thyristor compensator. 

Research methods - modeling of different the Trypillska TPP model and a 

fragment of the CES of Ukraine operation modes with LFO damping means in the 

Matlab/Simulink software environment; stability testing using root and Nyquist 

frequency criteria applying Linear System Analyzer and Simulation Data 

Inspector; evaluation of transient quality indicators by means of Step Response 

Linear System Analyzer.  

The results of the work - on the basis of the studied fragment of the ES, it 

is studied the application effectiveness of damping low-frequency oscillations 

means. 

Practical significance of the obtained results - the results of research can 

be used by designing organizations and institutes to implement means of damping 

LFOs, as a mandatory function at energy facilities to increase the stability of the 

energy system. 
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