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У роботі розглянуто особливості агрегації різнотипних джерел розосередженої генерації в energy hub для пі-

двищення якості енергозабезпечення споживачів. На підгрунті проведеного аналізу енергетичних характерис-

тик джерел живлення в energy hub, а також типів перетворювачів, які використовуються із зазначеними джере-

лами, було визначено режими роботи джерел генерації енергії в energy hub. Виділено структурні складові інтег-

рованих електроенергетичних систем. Наведено характеристику системи перетворення в energy hub із джерела-

ми розосередженої генерації на підгрунті пристроїв силової електроніки. Проаналізовано два різновиди режи-

мів функціонування електроенергетичних систем з energy hubs, обумовлені характером взаємодії зі споживача-

ми та загальною електричною мережею. У ході проведеного аналізу виділено комерційні та технічні режими 

функціонування електроенергетичних систем з energy hubs, а також наведено умови їх перетікання. 

Ключові слова: розосереджена генерація, energy hub, інтегровані електроенергетичні системи, надійність, 

Smart Grid.  
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В работе рассмотрены особенности агрегации разнотипных источников распределенной генерации в energy 

hub для повышения качества энергообеспечения потребителей. На основе проведенного анализа энергетических 

характеристик источников питания в energy hub, а также типов преобразователей, используемых в указанных 

источниках, были определены режимы работы источников генерации энергии в energy hub. Выделены струк-

турные составляющие интегрированных электроэнергетических систем. Приведена характеристика системы 

преобразования в energy hub с источниками рассредоточенной генерации на основе устройств силовой электро-

ники. Проанализированы две разновидности режимов функционирования электроэнергетических систем с 

energy hubs, обусловленные характером взаимодействия с потребителями и общей электрической сетью. В ходе 

проведенного анализа выделены коммерческие и технические режимы функционирования электроэнергетиче-

ских систем с energy hubs, а также приведены условия их перетекания. 

Ключевые слова: распределенная генерация, energy hub, интегрированные электроэнергетические системы,  

надежность, Smart Grid. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розвиток сучасних 

електроенергетичних систем характеризується ком-

бінацією централізованої та розосередженої архітек-

тур, які можуть працювати ізольовано одна від одної 

або разом у формі інтегрованих електроенергетич-

них систем, керування процесами яких здійснюється 

у режимі реального часу завдяки впровадженню 

інтелектуальних систем керування. Розширення те-

хнологій розосередженої генерації (РГ) сприяє ство-

ренню нових електроенергетичних систем, в яких 

різнотипні джерела генерації працюють у тандемі, 

щоб забезпечити умови функціонування широкого 

спектру технологій, які не можуть бути забезпечені 

від централізованої системи або розосереджених 

технологій окремо. 

Слід зазначити, що під час інтеграції значної кі-

лькості різнотипних джерел РГ виникає низка про-

блем, пов’язаних з якістю електричної енергії та 

режимами функціонування систем із джерелами РГ 

[1]. Більшість джерел РГ під’єднано до мережі за 

допомогою перетворювачів роду струму, які мо-

жуть зумовлювати додаткові гармоніки напруги та 

струму і знижувати якість електричної енергії [1–4]. 

Установлення джерел РГ неподалік від наванта-

ження може змінювати напрям потоків потужності 

[2], може як збільшувати, так і зменшувати втрати 

потужності, що в основному залежить від місць ро-

зташування та потужності джерел РГ, їх коефіцієн-

та потужності тощо. Установлення джерел РГ має 

досить суттєвий вплив на якість електричної енергії 

[1], а також на стабільність і надійність функціону-

вання систем із РГ. Цей вплив здебільшого 

пов’язаний із типом генератора [1] (табл. 1). 

Водночас можна виділити такі переваги для за-

гальної мережі: забезпечення додаткових резервних 

потужностей електроенергетичної системи під час 

генерації електричної енергії в мережу; підвищення 

якості електропостачання (можливість автономного 

функціонування у разі аварійних відключень в енер-

госистемі); підтримка рівнів напруги та потужності 

на обмежених ділянках загальної мережі під час 

генерації від джерел РГ. 
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Таблиця 1 – Характеристика джерел живлення в інтегрованій електроенергетичній системі (ІЕЕС) 

Тип генератора 

Види джерел  

генерації  

енергії 

Форми напруг і струмів 

джерела генерації  

енергії 

Вихідна активна 

потужність  

джерела  

генерації енергії 

Перетворення* 

Режим роботи  

джерел генерації 

енергії 

Загальна електрична мережа 
1
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Режим централізова-

ної генерації має 

постійно покривати 

графік навантаження. 

Джерела РГ із 

перетворювачами 

роду струму 

Вітрова,  

сонячна, малі гідро- 

електричні станції, 

паливна  

комірка 
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1P P P   

var
dP

dt
   

не керовано 

AC-DC-AC, 

DC-DC-AC 

1.  Режим енерго-

острова з акумулю-

ванням енергії. 

2.  Паралельна робо-

та з мережею та 

безперервна генера-

ція. 

Джерела РГ  

на підґрунті  

синхронної (СМ) / 

асинхронної  

машини (АМ) з 

перетворювачами 

механічної енергії 

в електричну 

Когенераційна 

установка,  

дизельний генера-

тор, вітрова та малі 

гідро-електричні 

станції 

1

,

1
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n

k

k
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k

k
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1P P P   

var
dP

dt
   

керовано 

СМ, АМ,  

AC-DC 

1.  Режим енерго-

острова – резервне 

живлення у випадку 

відключення від 

загальної мережі. 

2.  Паралельна робо-

та для покриття піко-

вих навантажень / 

видача електричної 

енергії в мережу. 

Джерела РГ  

постійного  

струму (у т.ч. 

акумулятори) 

Вітрова та сонячна 

електричні станції, 

паливна комірка; 

батареї, маховики 

та супер-

конденсатори 

U0, I0 
var

dP

dt
   

керовано 

DC-DC-AC, 

DC-DC, 

DC-AC 

1.  Режим енерго-

острова з акумулю-

ванням енергії. 

2.  Паралельна робо-

та з мережею та 

безперервна генера-

ція. 

* AC – параметри змінного струму (altenating current); DC – параметри постійного струму (direct current) 

 

Отже, якщо джерела РГ використовуються тіль-

ки як резервні джерела живлення, то можна ствер-

джувати, що надійність систем із РГ підвищується. 

Але коли джерела РГ працюють паралельно із сис-

темою, то надійність електропостачання споживачів 

у деяких випадках може знижуватись [2]. Напри-

клад, у разі високої концентрації джерел РГ одного 

типу (під час концентрації фотогальванічних елеме-

нтів, потужність яких залежить від інтенсивності 

сонячного випромінювання). 

У цьому разі досить гостро постає проблема ав-

тономної роботи джерел РГ. Джерела РГ зазвичай не 

призначені для живлення фрагментів електричної 

мережі (ЕМ) самостійно, оскільки вони не в змозі 

підтримувати заданий рівень якості електричної 

енергії та можуть наражати оперативний персонал 

на небезпеку [2]. Тому випадки знеструмлення ма-

ють виявлятися пристроями захисту джерел РГ й 

останні мають відключатися від електромереж [1]. 

Також можна відмітити, що встановлення джерел РГ 

призводить до підвищення надійності електропоста-

чання лише певних споживачів. Більш ефективним 

засобом підвищення надійності електропостачання у 

разі виникнення порушень є формування «енергоос-

тровів», які не обмежуються лише джерелом РГ і 

автономним навантаженням, а охоплюють певні 

фрагменти ЕМ зі збалансованою генерацією та на-

вантаженням [2].  

Ураховуючи зазначене, оптимальною з точки зо-

ру впровадження джерел РГ в ЕМ України є побу-

дова систем зі збалансованим енергопостачанням 

від різнорідних альтернативних джерел енергії та 

джерел РГ із забезпеченням надійної та стабільної 

їх роботи. 

Одним із способів рішення проблем, що виника-

ють під час інтеграції значної кількості джерел РГ в 

окрему систему, полягає в об’єднанні декількох 

джерел РГ у energy hub (ЕН) [12], який разом зі 

споживачем формує ІЕЕС забезпечення споживачів. 

ЕН – це фіксований набір вузлів мережі, що стано-

вить єдиний спеціалізований простір, для постачан-

ня енергоресурсів і фінансових інструментів [4]. 

Становлення ЕН – перспективний процес згідно з 

упровадженням положень концепції Smart Grid і 

залученням активного споживача [4]. У цьому разі 

група джерел РГ, об’єднана в ЕН, матиме ту саму 

керованість і ринкову функційність, що й звичайна 

електростанція. Разом з тим постає питання узго-

дження режимів генерування енергії джерелами РГ, 

споживання енергії споживачами та їх узгодженою 

взаємодією із загальною енергосистемою в рамках 

EH. 
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У зв’язку з вищезазначеним, метою роботи є ви-

окремлення режимів функціонування інтегрованих 

систем енергозабезпечення споживачів з ЕН. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 

загальному випадку математичну модель ІЕЕС мо-

жна описати виразом 1 2{ , ,..., }nY y y y , або в окре-

мому випадку як{ } { , , }об ф ПЯЕA Q К  , де Ψ – 

множина показників якості електропостачання в ЕН 

з джерелами РГ; Aоб – значення обмінних енергій у 

перерізах ІЕЕС; Qф – значення реактивної потужно-

сті за Фризе як характеристики енергетичних проце-

сів; КПЯЕ – нормалізовані значення показників якості 

електричної енергії; « » – знак тотожної рівності. 

Функція Ψ має вигляд 
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У цьому разі U0, Uk, Ik – амплітудні значення  

напруг і струмів у перерізах ІЕЕС із РГ; uj(t), ij(t)  

– миттєві значення напруг і струмів у перерізах 

ІЕЕС; Zі – оператор для ідентифікації параметрів 

навантаження мережі. Проте з появою джерел РГ у 

структурі ІЕЕС виникає необхідність доповнення 

множини Ψ додатковими показниками, які дають 

змогу врахувати особливості роботи РГ. 

Проаналізувавши [4, 6–11] в ІЕЕС, можна виді-

лити структурні складові: 

 система генерації ІЕЕС, що розрахована на 

повне покриття локального навантаження; 

 ланка перетворення та накопичення електри-

чної енергії, що в окремому випадку може бути 

складовою системи генерації; 

 ланки розподілу;  

 система керування; 

 локальне навантаження.  

Серед джерел РГ, які входять до складу ЕН у 

складі ІЕЕС, можна виділити такі:  

– когенераційні установки; 

– установки на біомасі та біогазові установки; 

– малі електростанції (газові турбіни, дизель-

генератори та ін.); 

– малі гідроелектростанції; 

– вітрові та сонячні електростанції. 

Автономна система електроживлення в ІЕЕС, як 

складова ланки генерації, зазвичай надана кількома 

джерелами обмеженої потужності та створена для 

роботи у відокремленому режимі, має проводити 

накопичувальні дії (наприклад, у разі наявності віт-

рової та сонячної електричних станцій у структурі 

генерації) для забезпечення енергетичного балансу:  

_ _

1 1

n m

Р Гі Р ЛН j

і j

А А
 

  , (1) 

де АР_Гі – величина активної енергії і-го генератора; 

АР_ЛНj – величина активної енергії j-го локального 

навантаження. 

У деяких джерелах малої потужності, таких як 

паливні елементи та мікротурбіни, накопичувачі 

стають дуже важливими для збалансування потуж-

ності системи під час поточних порушень і/або зна-

чних змінах навантаження [2]. У разі раптової зміни 

стану системи накопичувачі можуть діяти як джере-

ла змінної напруги. Унаслідок своїх фізичних обме-

жень вони мають обмежений запас енергії. Резервні 

накопичувачі енергії мають бути включені до складу 

ІЕЕС для забезпечення безперебійного в них елект-

ропостачання. 

1 1 1

l t s

Гі Hk ЛН j

і k j

P P P

  

    , (2) 

де PГі – величина активної потужності і-го генерато-

ра; PНk – величина активної потужності k-го накопи-

чувача; PЛНj – величина активної потужності  j-го 

локального навантаження. 

Відповідні пристрої накопичення для ЕН вклю-

чають акумуляторні батареї, маховики та суперкон-

денсатори. Іншим варіантом накопичення енергії 

може бути паливний елемент, який перетворює хі-

мічну енергію палива в електричну енергію. У про-

цесі генерування надлишкової потужності джерела-

ми РГ ця потужність може використовуватися для 

генерації водню, створюючи запас палива для вод-

невого паливного елемента [3]. 

Систему накопичення сьогодні можна вважати 

новим засобом узгодження графіків споживання до 

заданого рівня генерації електроенергії. У контексті 

використання відновлюваних джерел енергії нако-

пичувачі можуть використовуватися також як дода-

ткові джерела енергії або як буфери в разі стохасти-

чного характеру генерації, наприклад, під час вико-

ристання вітрових турбін або фотоелектричних па-

нелей, особливо у «слабких» мережах. До основних 

типів накопичувачів у структурі ЕН можна віднести: 

 гідравлічний накопичувач енергії (hydraulic 

pumped energy storage); 

 накопичувач енергії стисненого повітря (com-

pressed air energy storage); 

 маховик (flywheel energy storage); 

 суперпровідниковий накопичувач енергії 

магнітного поля (super conductor magnetic energy 

storage); 

 акумулятори (battery energy storage system); 

 суперконденсатори (supercapacitor energy 

storage); 

 водневі паливні елементи (hydrogen along with 

fuel cell). 

Разом із системою накопичення електричної ене-

ргії важливе значення у структурі ІЕЕС мають при-

строї силової електроніки (СЕ), які забезпечують 

перетворення енергії в ЕН і керування режимами. 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2018 (42) 

64 

Стратегія керування полягає в тому, що ЕН зазвичай 

працює паралельно до загальної електричної мережі. 

У разі виникнення будь-яких аварійних ситуацій у 

мережі або її планового обслуговування окремі фра-

гменти мережі можуть бути відключені від загальної 

енергосистеми та продовжувати працювати в острі-

вному режимі, отримуючи живлення лише від ЕН, і 

навпаки. 

Режим взаємодії ЕН із системою розподілу за-

звичай характеризується необхідністю перетворення 

енергії від альтернативних джерел. Для забезпечен-

ня надійної та стабільної роботи ІЕЕС використо-

вуються різні типи перетворювачів на базі пристроїв 

СЕ. Їх типи та характеристики наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Характеристика системи перетворення в ЕН з джерелами РГ на базі пристроїв СЕ 

Тип  

перетворення 
Призначення Вид перетворювача Сфера застосування 

AC–AC 

Коригування рівня вихідної напруги 

змінного струму відповідно до  

рівня вхідної напруги змінного  

струму. Зміна кута включення вентилів 

для регулювання вихідної напруги 

Циклоконвертори, гібри-

дні матричні перетворю-

вачі, матричні перетво-

рювачі, перетворювачі 

частоти, перетворювачі-

регулятори напруги 

СК Освітлення/опалення, 

двигуни великої потужно-

сті, зміна рівня  

напруги/частоти 

AC–DC 

Перетворювач параметрів змінного 

струму в постійний може перетворюва-

ти змінну напругу в напругу постійного 

струму. Вихідна напруга постійного 

струму може регулюватися засобом 

зміни кута запалювання (для тиристо-

рів). Вхідна напруга змінного струму 

може бути одно- або трифазною 

Випрямлячі (одно- або 

трифазний, напівмосто-

вий або мостовий) 

Машини постійного 

струму, системи накопи-

чення енергії, джерела 

РГ, лінії передачі DC 

(HVDC)  

DC–AC 

Різні рівні вихідної змінної напруги, 

частоти та фази; регулювання потужно-

сті залежно від конструкції конкретного 

пристрою та вхідної потужності на сто-

роні постійного струму 

Інвертор (інвертор стру-

му, інвертор напруги, 

резонансний інвертор) 

Двигуни змінного стру-

му, UPS, локомотиви, 

тяговий електропривід 

(Static Var Generation), 

сонячна електростанція 

або паливна комірка 

DC–DC 

Такі перетворювачі використовуються 

для регулювання вихідної напруги пос-

тійного струму щодо вхідної напруги 

постійного струму. Змінний цикл робо-

ти контролює вихідну напругу 

Широтно-імпульсні пе-

ретворювачі: Boot 

Converters, Buck-Boost 

Converters, Chopper, Cuk 

Converters 

Живлення електронного 

обладнання, робототехніка, 

автомобілі/транспорт,  

підсилювачі, сонячна  

електростанція 

AC–DC–AC 

Перетворювачі з ланкою постійного 

струму, виконують перетворення вхід-

ного змінного струму до параметрів 

вихідного змінного струму за допомо-

гою ланки постійного струму між сту-

пенями перетворення (випрямляч, ланка 

постійного струму й інвертор) 

Перетворювач типу Back 

to Back, перетворювач 

типу випрямляч  

–інвертор 

Для одинарного або 

комплексного викорис-

тання різних електрич-

них генераторів, джере-

ла РГ, локальних елект-

ричних систем 

 

Поряд із системою перетворення розподільна 

мережа має важливе значення як складова частина 

ІЕЕС. Лінії розподільних мереж можуть класифіку-

ватись за трьома типами: лінії постійного струму; 

лінії змінного струму промислової частоти; високо-

частотні лінії змінного струму (high frequency AC). 

Розглядаючи режими роботи ЕН у складі ІЕЕС, 

слід окремо розглядати технічну та комерційну 

складові її функціонування. 

Технічна складова враховує в режимі реального 

часу вплив загальної мережі на агрегований графік 

генерації від джерел РГ, а також відображає вар-

тість згенерованої електричної енергії й експлуата-

ційні характеристики джерел. Основні функції тех-

нічної складової включають локальне керування 

системою для оператора системи розподілу (DSO), 

а також забезпечення балансування та допоміжних 

послуг системного оператора системи передачі 

(TSO).  

У технічній складовій можна виділити основні 

режими роботи, які більш детально розглянуто на 

рис. 1. 

Наведені на рис. 1 режими зумовлені напрямом 

перетоків електричної енергії між загальною мере-

жею й ЕН. 

Режим спільної роботи із загальною ЕМ 

Існує можливість організації роботи джерел РГ в 

ЕН паралельно з ЕМ, але без передачі електричної 

енергії в мережу. Цей режим роботи можна назвати 

«слідування за навантаженням».  
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Рисунок 1 – Технічні режими ЕН: 

а) режим автономної роботи ЕН;  

б) режим генерування надлишкової потужності ЕН  

у загальну електричну мережу; 

в) режим споживання дефіциту потужності ЕН  

із загальної електричної мережі; 

г) режим двосторонніх перетоків електричної енергії 

між ЕН і загальною електричною мережею 

 

За умови Pмер>>PРГ паралельно до мережі може 

бути підключено ЕН із необмеженою кількістю 

джерел РГ. З працюючими джерелами РГ локальне 

навантаження споживає потужність (Pлн) одночасно 

від мережі та від джерел РГ. Збільшення потужності 

генерації від РГ (Pген) або зниження Pлн призводить 

до зниження потужності, споживаної локальним 

навантаженням від мережі (Pмер) і при Pген>Pлн почи-

нається зворотна передача потужності в мережу 

(рис. 2,а). 

На підставі вимірювань у ЕН визначається зна-

чення потужності, споживаної від мережі на його 

вводі. Зі зміною локального навантаження спожива-

ча це значення змінюється: зі зростанням локально-

го навантаження – збільшується, зі зменшенням – 

падає, під час подальшого зменшення навантаження 

починається передача потужності в мережу. 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 2 – Розподіл активної потужності  

генераторів за різними співвідношеннями  

потужності навантаження та генерації 

 

Система керування з будь-яким рівнем локально-

го навантаження запобігає таку передачу: 

 під час налаштування системи керування за-

дається мінімальне значення потужності, спожива-

ної від мережі; 

 після досягнення заданого мінімального зна-

чення контролер відповідно до алгоритму змінює 

потужність генерації ЕН (яка також включає в себе 

потужність накопичувачів) так, щоб запобігти пере-

дачі електричної енергії від ЕН у мережу та підтри-

мувати мінімальне значення потужності, тобто підт-

римує співвідношення Pлн>Pген (рис. 2,б). 

Режим енергоострова 

До вихідних клем генерувального обладнання 

ЕН через регулятори підключено тільки електричне 

навантаження об’єкта. Відсутній зв’язок із централі-

зованою електричною мережею. Навантаження мо-

же змінюватися від 0 до 100 %, у цьому разіоблад-

нання генерує електричну енергію, забезпечуючи 

постійний рівень напруги незалежно від наванта-

ження. У цьому режимі вихідна напруга – головний 

параметр, який підтримується автоматикою генеру-

вального обладнання ЕН. 

Режим енергоострова належить до стану, в яко-

му джерела РГ ЕН продовжують живити наванта-

ження, за відсутності живлення від загальної ЕМ з 

паралельною роботою з нею. Перехід у режим енер-

гоострова може бути здійснено не лише в той час, 

коли джерела живлення ЕН можуть повністю пок-

рити локальне навантаження, а й під час виникненні 

в ЕМ або в одному з джерел ЕН аварійних режимів,  

тобто переходом в острівний режим без продовжен-

ня будь-якої генерації в ІЕЕС. Такий режим назива-

ється «антиострівним» і використовується для ізо-

ляції зовнішньої енергосистеми у разі виникнення 
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системних аварій в ЕН й ізоляції споживачів у ІЕЕС 

під час аварій у зовнішній мережі.  

Комерційна складова враховує агрегований гра-

фік генерації та вихідні дані, які відображають вар-

тість і експлуатаційні характеристики джерел РГ 

ЕН. Вплив розподільної мережі не розглядається в 

агрегованому профілі ІЕЕС. Функції комерційної 

складової включають торгівлю на оптовому ринку 

електричної енергії, балансування торгових портфе-

лів і надання послуг (засобом подання пропозицій) 

оператору системи (TSO).  

Комерційна складова дає змогу: 

– відображати ЕН на енергетичному ринку; 

– брати участь ЕН у продажі електричної енер-

гії на енергетичному ринку; 

– максимізувати вартість згенерованої від ЕН 

електроенергії. 

Це дає можливість доступу ЕН невеликої потуж-

ності до ринку та знижує ризик незбалансованості 

різноманітності портфеля джерел РГ, порівняно з 

окремими джерелами РГ на ринку. Оператор комер-

ційної складової ІЕЕС здійснює комерційну агрега-

цію та не враховує жоден з технічних аспектів робо-

ти мережі, які активні розподільні мережі мають 

ураховувати для забезпечення стабільної роботи 

[12]. Агреговані джерела РГ в ЕН не обов’язково 

обмежуються місцем розташування, а можуть бути 

розподілені по різних ділянках ліній розподілу та 

передачі електричної енергії. 

ВИСНОВКИ. Побудова ІЕЕС з наявністю ЕН  

у своїй структурі, в рамках концепції Smart Grid, дає 

змогу окремим джерелам РГ брати участь у роботі 

енергоринку, а також отримати максимальну вигоду 

від оптимального споживання мережею згенерова-

ної електричної енергії, що дає змогу максимізувати 

можливості отримання доходів власникам ЕН. 

Упровадження ЕН у структурі ІЕЕС може забезпе-

чити оптимальне використання всієї наявної потуж-

ності та підвищення ефективності роботи мереж  

з ЕН. 
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generation sources one must formalize the main operation modes of the mentioned systems.  These modes may be not 

only technical but may also be economic. Methodology. In order to achieve the purpose of our investigation we have 

analyzed the main features of aggregation of diverse sources of distributed generation (e.g. solar, wind, small hydro power 
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plants etc.) into the energy hubs dividing them by the type of the converters used with each type of the renewable energy 

sources and non-renewable sources of distributed generation. This allowed to analyze their influence on the improvement of 

the quality of electricity supply of consumers which was considered in this paper. Based on the analysis of the energy charac-

teristics of different energy sources in the energy hubs as well as on the types of converters used with these sources which we 

performed, we determined and formalized the most common modes of operation of power generation sources in the energy 

hubs. In addition to the performed analyses of the generation types in integrated energy systems we also analyzed main struc-

tural components of aforementioned systems. As energy transformation process is one of the most important processes for the 

analyses in energy systems with distributed generation we gave the characteristic of the transformation system based on the of 

power electronics devices types which are most commonly used. Results. We determined the most common two types of 

modes of functioning of power systems with energy hubs based on the nature of interaction with consumers and the general 

electricity network. In the course of the analysis, we determined the commercial and technical modes of functioning of power 

systems with energy hubs, as well as conditions of their flow which we presented in this paper. References 13, tables 2,  

figures 2. 

Key words: Distributed Generation, Energy Hub, Integrated Energy Supply Systems, Reliability, Smart Grid. 
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