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АНАЛІЗ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З
ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ
Ю.П. Матеєнко, канд. техн. наук, доцент, Р.В. Вожаков, асистент
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
03056, просп. Перемоги, 37, м. Київ, Україна
Впровадження альтернативних джерел енергії в енергосистеми дозволяє знизити шкідливий вплив на довкілля від
традиційних джерел генерації, але має і ряд недоліків. Насамперед це нестабільне генерування відновлюваних джерел
енергії (ВДЕ) через залежність від погодних умов, що породжує для електричних мереж і енергосистеми в цілому ряд
нетипових проблем. Отже, виникає необхідність вдосконалення засобів системної автоматики з метою узгодження
електропостачання від ВДЕ та мережевих підстанцій енергосистеми. Вплив ВДЕ на режими районних електричних
мереж залежить від значення сумарного розосередженого генерування в ній, від одиничної встановленої потужності ВДЕ,
а також від їх місця приєднання до електричної мережи.
Традиційний підхід до оцінки оптимальної конфігурації полягає у забезпеченні балансової надійності або адекватності
системи генерації. При цьому на перший план виходять показники забезпечення попиту. Однак при оцінці економічних
показників енергосистеми, що використовують ВДЕ, треба зважати також на раціональне використання виробленої
електроенергії.
В статті розглянуто базові показники (індекси) відповідності генерування стосовно споживання, такі як очікування
втрати навантаження, імовірність втрати навантаження, частота втрати навантаження, тривалість втрати навантаження. Значення показника балансової надійності повинно вибиратися на основі визначення того рівня надійності забезпечення потреб споживачів в електроенергії, при якому додаткові витрати на його підвищення для енергосистеми
стануть вище, ніж компенсація імовірнісного рівня збитків споживачів. Бібл. 6.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, електроенергетична система, балансова надійність, показники забезпечення
попиту.

ANALYSIS OF BALANCE RELIABILITY OF ELECTRIC POWER SYSTEMS WITH
RENEWABLE ENERGY SOURCES
Y. Mateienko, candidate of technical sciences, associate professor, R. Vozhakov, teaching fellow
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
03056, 37 Peremogy Av., Kyiv, Ukraine.
The introduction of alternative energy sources in power systems can reduce the harmful effects on the environment from traditional
generation sources, but also has a number of disadvantages. First of all, it is the unstable generation of renewable energy sources
(RES) due to the dependence on weather conditions, which creates a number of atypical problems for electrical networks and the
power system as a whole. Therefore, there is a need to improve the means of system automation in order to coordinate the power
supply from RES and network substations of the power system. The influence of RES on the modes of district electric networks
depends on the value of the total dispersed generation in it, on the unit installed capacity of RES, as well as on their place of
connection to the electric network.
The traditional approach to estimating the optimal configuration is to ensure the balance reliability or adequacy of the generation
system. At the same time, indicators of supply demand come to the fore. However, when assessing the economic indicators of energy
systems using RES, it is also necessary to take into account the rational use of generated electricity.
The article considers the basic indicators (indices) of compliance of generation in relation to consumption, such as loss of load
expectation, loss of load probability, loss of load frequency, loss of load duration. The value of the balance reliability indicator
should be chosen on the basis of determining the level of reliability of meeting the needs of consumers in electricity, at which the
additional cost of increasing it for the power system will be higher than compensation for the probable level of consumer
losses. Ref. 6.
Keywords: renewable energy sources, electric power system, balance reliability, indicators of demand supply.
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(2)

де 𝑃[∙] – імовірність певної потужності, 𝐶j –
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(4)
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потужності на 𝑘-му інтервалі часу позначено р𝑘;
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навантаження, як недовиконана робота, дорівнює

електричною енергією π = 1–М[ΔW]/LT (LT –

𝐸𝑘. Тоді ймовірна втрачена (недопоставлена)

попит

енергія 𝐿𝑂𝐸𝐸 (loss of energy expectation) дорівнює

протягом часу Т);

LOEE   kS pk Ek .

правило,

«МВт·год/рік».

обирається

LOLР;

розмірність

Нормалізований

 середнє число днів дефіциту потужності,

індекс

тобто тривалості втрати навантаження, діб в рік
(LOLE, інше позначення – LOLE365);

енергію.
n pk Ek
, E 
k 1 E


 середнє число годин дефіциту потужності



T
E (t )  t , (7)
t 0 L

в

часових

інтервалів

(при

Перший

EIR  1  LOEEn .

способи

балансової надійності більш інформативні.
Для оцінки наявності дефіциту потужності
в

значення має забезпечення балансової надійності
генерації

енергії

заданої

якості

балансів
вважається,

при

виробництва–споживання,

тобто

що

обмеження

на

можливість

відсутні, за винятком ВЕС і СЕС, яка задається
випадковим

адекватності [5, 6], можуть використовуватись:

чином

з

певного

діапазону.

Потужність споживачів переважно вибирається з

 математичне очікування річного обсягу

певного діапазону випадковим чином. При

обмежень споживачів електричній енергії M[ΔW],

виникненні дефіциту генерації диспетчерська

(аналогами є EUE або LOEE, МВт∙год/рік);
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здійснити

використання доступної потужності генерації

елементів ЕЕС. Як основні критерії для оцінки

задоволення

необхідно

мінімізації витрат палива. При їх проведенні

планових та очікуваних (вірогідних) простоях

 відносне

випадку

вартості спожитої електроенергії з формалізацією

спроможностей

забезпечувати покриття попиту в електричній
та

загальному

оптимізацію режиму за мінімумом загальної

з

системоутворювальної мережі, тобто її здатність
потужності

показників

розвитку ЕЕС відносні (ймовірні) показники

оцінки

При плануванні розвитку ЕЕС ключове

пропускних

перерахованих

погляду раціональності прийнятих рішень щодо

(8)

надійності енергозабезпечення.

урахуванням

з

показник М[ΔW], тільки у відносних одиницях. З

of reliability) розраховується так:

системи

втрати

несе практично ту саму інформацію, що і

Індекс надійності енергії 𝐸𝐼𝑅 (energy index

адекватності

тривалістю

При цьому показник π малочутливий до збурень і

відповідності застосування формули.

або

називають

належить до іменованих, інші − до відносних.

n = 385), що застосовується як показник

інші

іноді

позначення – LOLE8760).

часовій

дискретності «год/рік» n = 8760, для «днів/рік»

також

рік,

навантаження в годинах за рік (LOLH, інше

де Δt – елементарний часовий інтервал; n −

Існують

енергію

 ймовірність втрати навантаження (в.о.) –

(6)

визначається діленням на загальну спожиту

кількість

електричну

потужності (Jд);

розраховується як:

LOEEn  

на

 інтегральні ймовірності появи дефіциту

pkEk, а очікувана втрата енергії за певний період

Як

споживачів

служба ОЕС вживає заходів для його усунення,

споживачів

тобто неможливо розглядати стан ОЕС в певний
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Висновки.

Потенціал

відновлюваних

LOLH

джерел

енергії

розвитку
на

ринку

необхідно використання складної методології з

електроенергії України досить великий, оскільки

урахуванням усіх чинників. Тому критерій LOLE

з кожним роком відсоток ВДЕ в енергосистемі

сьогодні є найбільш використовуваним у світі

значно зростає і потрібно правильно оцінювати

для оцінки балансової надійності.

та оптимізувати графік завантаження таких

Значення показника балансової надійності

потужностей, мінімізувати втрати в мережі,

повинно вибиратися на основі визначення того

покращити якість напруги й отримувати дохід від

рівня надійності покриття потреб споживачів в

продажі електричної енергії та потужності.

електроенергії, при якому додаткові витрати на
його підвищення для ОЕС стають більшими, ніж
компенсація

імовірнісного

споживачів.

Так,

у

рівня
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