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ПІДВИЩЕННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З 

ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ 

 Державне стимулювання розвитку ВДЕ та відносне здешевлення обладнання для розбудови 

останніх призвело до зростання їх частки в балансі ОЕС України. В таких умовах постає задача узго-

дження графіків електроспоживачів з графіками генерування ВДЕ для підвищення ефективності функ-

ціонування як споживача, так і електричної мережі.  

Отримати бажаний ефект від узгодження графіків споживання і генерування неможливо без за-

стосування засобів для реалізації Smart Grid технологій [1]. Однак "розумне" ведення режиму неможли-

ве без попереднього оцінювання потенційних можливостей джерела енергії з покриття потреб спожива-

чів в електроенергії.  

Метою даної роботи є розроблення методу оцінювання стабільності покриття заданого графіка 

споживання потенційно можливим генеруванням сонячної електростанції (СЕС) та  визначення потуж-

ності джерела резерву за результатами проведеного оцінювання.  

Оцінювання стабільності роботи ВДЕ досліджувалась в [2]. Так у [2], для визначення стабільно-

сті покриття графіка споживання джерелом відновлюваної енергії, пропонується ввести коефіцієнт ста-

більності. Він характеризує імовірність покриття графіка навантаження джерелом енергії певної потуж-

ності та графіка генерування 
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де добp – імовірність появи ступені добового графіка доб
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 ; ВДЕp – імовірність появи сту-

пені генерації протягом заданого періоду; М – множина не нульових ступеней генерування; спожp – 

імовірність появи ступені споживання протягом заданого періоду;  N – множина ступеней спожи-

вання, які знаходяться нижче рівня генерації відповідного періоду доби. 

До переваг цього методу визначення коефіцієнта стабільності можна віднести відносну просто-

ту, однак такий підхід певним чином обмежений під час розв’язання задач прогнозування.  

В роботі пропонується вдосконалити цей метод використанням суміші нормальних законів роз-

поділу, що дасть змогу визначити основні імовірнісні характеристики генерування ВДЕ, зокрема СЕС. 

За допомогою вдосконаленого коефіцієнта стабільності можна визначити потужність, що має 

забезпечувати джерело резерву на t-тому проміжку часу доби: 

 . .1
t t tрез стаб г с СП максW k W                                                            (2)            

де  
tрезW – кількість електроенергії, що має бути відпущена джерелом резерву на t-тому проміж-

ку часу доби, kстаб г.с – коефіцієнт стабільності генерування визначений за (1), 
tСП максW – максимальна 

кількість електроенергії, що була спожита на на t- тому проміжку часу доби. 

За величиною електроенергії, яка має бути відпущена за півгодини, використовуючи відомі    

формули [3], можна перейти до величин потужностей джерела резерву. 

Висновки. Для аналізу імовірності покриття графіка навантаження було вдосконалено метод ви-

значення коефіцієнта стабільності шляхом використання моделі гаусових сумішей. Це дозволило під-

вищити точність отриманих результатів. Вдосконалений коефіцієнт стабільності дозволяє визначити 

характер зміни резервованої потужності впродовж доби і в подальшому оцінити маневрені характерис-

тики джерела резерву і його потужність. 
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