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АНОТАЦІЯ 

 

Кармазін О.О. Балансова надійність електроенергетичних систем в 

умовах зростання частки відновлюваної енергетики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 - «Перетворювання відновлюваних видів енергії» - Інститут 

відновлюваної енергетики НАН України. - Київ, 2019. 

 

Мета дисертаційної роботи полягає у визначенні впливу імовірнісного 

характеру надходження енергії від відновлюваних видів енергії (ВДЕ) на 

показники балансової надійності електроенергетичних систем (ЕЕС). 

Об’єктом дослідження є процеси генерації та споживання електричної 

енергії вітрових (ВЕС), сонячних (СЕС), традиційних електростанцій та систем 

акумулювання при сумісній роботі в електроенергетичній системі (ЕЕС). 

Предметом дослідження є показники балансової надійності ЕЕС, а саме: 

очікувана втрата навантаження, очікувана втрата енергії та частота втрати 

навантаження при різних рівнях інтеграції ВДЕ. 

В дисертаційній роботі на основі проведених досліджень сумісної роботи 

відновлюваних джерел енергії з традиційними електростанціями було вирішено 

актуальну наукову задачу щодо визначення впливу імовірнісного характеру 

надходження енергії від вітрових та сонячних електростанцій на показники 

балансової надійності Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. 

Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні закріплено на державному 

рівні у Національному плані дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року 

та Енергетичній стратегії України на період до 2030 року. Згідно даних документів 

на період до 2020 р. частка ВДЕ в загальній структурі енергоспоживання країни 

повинна скласти 11 % а на період до 2035 р. – 35 %. 

За результатами досліджень, проведених Міжнародним агентством з 

відновлюваних джерел енергії (IRENA) у січні 2017 року, Україна володіє 

найбільшим серед країн Південно-Східної Європи технічним потенціалом 
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впровадження відновлюваних джерел енергії. За оцінками експертів,  загальний 

річний потенціал ВДЕ складає більше 1 млн. ГВт⋅год. (без урахування великих 

гідроелектростанцій). На відновлювані джерела енергії – вітер та сонячну радіацію 

– припадає понад 90% цього потенціалу. 

Завдяки державній підтримці розвитку відновлюваних джерел енергії 

встановлена потужність вітрових та сонячних електростанцій у першому кварталі 

2019 року досягла 3136 МВт, з них 862 МВт було введено у 2019 році. 

Робота вітрових та сонячних електростанцій характеризується 

нестабільністю поточної потужності. Впродовж доби можливі часті зміни 

величини генерованої активної потужності в значному діапазоні, що може 

позначитись на роботі інших електростанцій енергосистеми та споживачів. Для 

того, щоб завчасно реагувати на ці зміни, електроенергетична система повинна 

розвиватись з урахуванням зростання частки відновлюваних джерел енергії в 

енергобалансі країни. Тому інтегрування значної потужності вітрових та сонячних 

електростанцій до складу електроенергетичної системи потребує урахування 

впливу імовірнісного характеру генерації на збалансованість роботи 

електроенергетичної системи.  

Питаннями щодо загальних вимог до роботи вітрових та сонячних 

електростанцій в ЕЕС, дослідженням потенціалу та прогнозуванням розвитку ВДЕ 

займались ряд українських науковців Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, М. М. Кулик, 

Н. М. Мхітарян, С. О. Кудря, М. П. Кузнєцов, С. П. Денисюк, П. Д. Лежнюк, 

В. В. Кулик, В. В. Павловський, П. Ф. Васько, В. М. Головко, О. С. Яндульський, 

С. В. Дубовський, М. В. Приймак, В. О. Нейман та інші. 

В більшості існуючих методів оцінка показників надійності виконується для 

характерних періодів роботи ЕЕС (максимум, мінімум навантаження та паводок) 

або з використанням типових графіків. Такий підхід не дозволяє охопити всіх 

можливих режимів сумісної роботи вітрових, сонячних та традиційних 

електростанцій. 

В дисертації вперше для різних сценаріїв розвитку ВДЕ сформовано вимоги 

до гнучкості Об’єднаної енергосистеми України. Встановлено, що інтеграція ВЕС 
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та СЕС на рівні до 10 % від загального споживання електричної енергії в ОЕС 

України не веде до зростання варіативності чистого навантаження (частина 

навантаження, що покривається традиційними електростанціями). Значення 

стандартного відхилення та максимальної позитивної 1-годинної зміни чистого 

навантаження становлять 0,023 та 0,037 в.од./год. відповідно. При подальшому 

збільшенні частки ВЕС та СЕС зміни потужності цього типу електростанцій 

переважають над змінами навантаження споживачів.  

Визначено рівень взаємної кореляції 1-годинних змін потужності для 

вітрових та сонячних електростанцій для регіонів перспективного будівництва цих 

електростанцій. Встановлено, що для ВЕС на відстані понад 300 км 1-годинні зміни 

потужності майже не корелюють. Для СЕС помірна кореляція 1-годинних змін 

потужності спостерігається навіть для відстаней до 900 км. 

Шляхом урахування стохастичного характеру генерації електричної енергії 

вітрових та сонячних електростанцій удосконалено математичну модель роботи 

електроенергетичної системи, а саме – додатково введено випадкові процеси з 

певними параметрами, та запропоновано способи визначення цих параметрів. За 

допомогою даної моделі виконано дослідження впливу різних рівнів інтеграції 

відновлюваних джерел енергії на показники балансової надійності роботи ОЕС 

України. 

Проаналізовано розподіл максимальних значень небалансів ОЕС України, що 

виникають внаслідок відмов енергоблоків електростанцій, та виявлено, що 

розподіл виникнення випадків небалансу активної енергії не пов’язаний з 

характерними періодами роботи енергосистеми, з такими як максимум та мінімум 

навантажень і паводок. Тому для більш точної оцінки можливого дефіциту 

потужності розрахунок доцільно виконувати для всього року. 

В залежності від встановленої потужності вітрових та сонячних 

електростанцій для структури генеруючих джерел, що склалась на початок 

2019 року, визначено еквівалентну потужність теплових електростанцій (ТЕС), що 

може бути заміщена в електроенергетичному балансі ОЕС України. Дана величина 
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для вітрових електростанцій складає 43% встановленої потужності, для сонячних – 

25% при встановленій потужності відновлюваних джерел енергії 1 ГВт. 

Встановлено, що існуюча на початок 2019 року структура генеруючих 

джерел дозволяє інтегрувати ВЕС та СЕС сумарно до 4 ГВт без погіршення 

показників балансової надійності ОЕС України. При цьому подальше нарощування 

потужності вітрових та сонячних електростанцій потребує зміни структури 

генеруючих джерел, або обмеження потужності базових електростанцій, ВЕС та 

СЕС. 

Показано, що на період до 2025 року можлива інтеграція відновлюваних 

джерел енергії на рівні до 10% від загального споживання електричної енергії в 

ОЕС України за умови виведення з експлуатації блоків АЕС потужністю 3880 МВт. 

На період до 2035 року для рівнів інтеграції ВДЕ 25 % від загального 

споживання електроенергії в ОЕС України спостерігається дефіцит 

високоманеврових потужностей в обсязі до 900 МВт. Дана потреба може бути 

вирішена за рахунок будівництва систем акумулювання електричної енергії або 

глибокої реконструкції існуючих енергоблоків ТЕС. 

В роботі отримано наступні практичні результати: 

 запропонована методика визначення характеристик просторового 

розподілу чистого навантаження ЕЕС може бути використана при плануванні 

розвитку ОЕС України для оцінки потреби енергосистеми у вторинному та 

третинному резервах активної потужності в залежності від сценарію розвитку ВДЕ; 

 розроблений алгоритм на основі удосконаленої математичної моделі 

дозволяє дослідити погодинні баланси активної потужності ЕЕС при сумісній 

роботі ВДЕ, традиційних електростанцій та систем акумулювання енергії, що може 

бути використано при визначенні показників надійності роботи енергосистеми; 

 в залежності від встановленої потужності ВЕС та СЕС визначено 

еквівалентні значення потужності ТЕС, що може бути заміщена ВДЕ в максимумі 

навантажень без зниження надійності роботи енергосистеми, для визначення 

економічної ефективності ЕЕС; 
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 результати досліджень було використано при розробці ДСТУ 8292:2015 

«Вітроенергетика. Станції електричні вітрові. Приєднання до електроенергетичної 

системи»; ДСТУ 8340:2015 «Вітроенергетика. Площадки для вітроелектростанцій. 

Вимоги до вибору», в Науково-проектному центрі розвитку Об’єднаної 

енергосистеми України ДП «НЕК «Укренерго», при розробці нормативного 

документу «Правила взаємовідносин між Державним підприємством «Національна 

енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики в умовах 

паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи» та СОУ НЕК 

341.001:2019 «Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їх роботі 

паралельно з Об’єднаною енергетичною системою України», в ДПВ та НДІ 

«Укренергомережпроект» при розробці техніко-економічних обґрунтувань схем 

видавання потужності сонячних електростанцій. 

Всі основні положення, висновки та науково-технічні рекомендації, що 

містяться в дисертації, отримано здобувачем особисто. 

Результати роботи доповідалися на міжнародних науково-практичних 

конференціях «Відновлювана енергетика ХХІ століття» (2009 р., 2010 р., 2011 р., 

2012 р., 2016 р., 2017 р., 2019 р.); на наукових семінарах Інституту відновлюваної 

енергетики НАН України (м. Київ, 2019 р.) та під час проходження закордонного 

стажування за програмою «Енергетика та ефективність» (м. Воосо, штат 

Вісконсин, США, 2015 р.). 

За темою дисертації опубліковано 19 наукових праць, у тому числі: 8 статей 

надруковано у виданнях, що входять до переліку фахових видань України; 2 статті 

надруковано в іноземному науково-технічному виданні; 2 ДСТУ, 1 документ 

Міністерства палива та енергетики України (2 додатки) та 8 тез доповідей на 

міжнародних конференціях. 

 

Ключові слова: баланс активної потужності, вітрова електростанція, графік 

добового навантаження, показники надійності енергосистеми, об’єднаної 

енергосистеми України, сонячна електростанція. 
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SUMMARY 

 

Karmazin О. О. Balance reliability of power systems in different parts of 

renewable energy. – The manuscript. 

The thesis for the scientific degree of candidate of technical sciences, specialіty 

05.14.08 – the conversion of renewable energy. – The Institute of Renewable Energy of 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019 

 

The purpose of the dissertation is to determine the influence of the probabilistic 

nature of renewable energy (RES) on the balance sheet reliability of power systems (PS). 

The object of the study is the processes of generation and consumption of electricity 

of wind (WPP), solar (SPS), traditional power plants and storage systems when working 

together in the power system (PS). 

The subject of the study is indicators of the balance reliability of the PS, namely: 

expected load loss, expected energy loss and frequency of load loss at different levels of 

RES integration. 

In the dissertation, on the basis of researches of joint work of renewable energy 

sources with traditional power plants, the urgent scientific problem was solved to 

determine the influence of probabilistic nature of energy supply from wind and solar 

power plants on the indicators of balance reliability of the Integrated Power System (IPS) 

of Ukraine. 

The development of renewable energy in Ukraine is enshrined at the national level 

in the National Renewable Energy Action Plan for the period up to 2020 and the Energy 

Strategy of Ukraine for the period until 2030. According to the documents for the period 

until 2020, the share of RES in the overall structure of energy consumption in the country 

should be 11% and for the period by 2035 - 35%. 

According to a study conducted by the International Renewable Energy Agency 

(IRENA) in January 2017, Ukraine has the largest technical capacity for the 

implementation of renewable energy sources in Southeastern Europe. According to 

experts, the total annual RES potential is over 1 mln. GWh (excluding large hydropower 
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plants). Renewable energy sources - wind and solar radiation - account for over 90% of 

this potential. 

Thanks to government support for the development of renewable energy, installed 

capacity of wind and solar power plants in the first quarter of 2019 reached 3,136 MW, 

of which 862 MW was introduced in 2019. 

Operation of wind and solar power stations is characterized by instability of current 

capacity. Frequent changes in the magnitude of the generated active power over a large 

range can occur throughout the day, which may affect the operation of other power plants 

and consumers. In order to respond to these changes in advance, the electricity system 

must be developed taking into account the growing share of renewable energy sources in 

the country's energy balance. Therefore, the integration of the significant capacity of wind 

and solar power plants into the electricity system requires taking into account the 

influence of the probabilistic nature of the generation on the balance of the power system 

operation. 

Questions about general requirements for the operation of wind and solar power 

plants in the EEC, potential research and forecasting of RES development were addressed 

by a number of Ukrainian scientists B. Stogniy, O. Kirillenko, M. Kulik, N. Mkhitaryan, 

S. Kudrya, M. Kuznetsov, S. Denysyuk, P. Lezhniuk, V. Kulik, V. Pavlovsky, P. Vasko, 

V. Golovko, O. Yandulsky, S. Dubovsky, M. Pryymak, V. Neumann and others. 

In most existing methods, the estimation of the reliability indicators is performed 

for the characteristic periods of the PS (maximum, minimum load and flood) or using 

standard graphs. This approach does not allow to cover all possible modes of cooperation 

of wind, solar and traditional power plants. 

For the first time, in the dissertation, requirements for flexibility of the Integrated 

Power System of Ukraine have been formulated for different scenarios of RES 

development. It is established that the integration of WPP and SPS at the level of up to 

10% of the total electricity consumption in the IPS of Ukraine does not lead to an increase 

in the variability of net load (part of the load covered by traditional power plants). The 

standard deviation and maximum positive 1-hour change in net load are 0.023 and 0.037 
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ru/h,  in accordance. With a further increase in the share of WPPs and SPS, changes in 

the power of this type of power plants outweigh the changes in consumer load. 

The level of mutual correlation of 1-hour power changes for wind and solar power 

plants for the regions of perspective construction of these power plants is determined. It 

is established that for wind farms at a distance of more than 300 km, 1-hour power 

changes are almost not correlated. For SPS, a moderate correlation of 1-hour power 

changes is observed even for distances up to 900 km. 

By taking into account the stochastic nature of electricity generation from wind and 

solar power plants, the mathematical model of operation of the power system was 

improved, namely, random processes with certain parameters were introduced, and 

methods for determining these parameters were proposed. With the help of this model the 

influence of different levels of integration of renewable energy sources on the indicators 

of the balance reliability of the operation of the Ukrainian IPS is performed. 

The distribution of maximum values of unbalances of the Ukrainian IPS due to 

power plant failures is analyzed and it is found that the distribution of occurrences of 

active energy imbalances is not related to the typical periods of power grid operation, 

such as maximum and minimum loads and floods. Therefore, it is advisable to perform 

the calculation for the whole year for a more accurate assessment of the possible power 

shortage. 

Depending on the installed capacity of wind and solar power plants for the structure 

of generating sources, formed at the beginning of 2019, the equivalent power of thermal 

power plants (TPP), which can be substituted in the electricity balance of the Ukrainian 

IPS, has been determined. This figure for wind farms is 43% of installed capacity, for 

solar - 25% with installed capacity of renewable energy 1 GW. 

It is established that the structure of generating sources existing at the beginning of 

2019 allows to integrate WPPs and SPS up to 4 GW total without deterioration of the 

balance sheet reliability of the Ukrainian IPS. The further increase of wind and solar 

power capacity requires a change in the structure of the generating sources, or a limitation 

of the power of the base power plants, wind and solar power stations. 
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It is shown that for the period of 2025 it is possible to integrate renewable energy 

sources at the level of up to 10% of the total electricity consumption in the IPS of Ukraine, 

subject to the decommissioning of NPPs with a capacity of 3880 MW. 

For the period of 2035, a deficit of high maneuverability of up to 900 MW is 

observed for the levels of RES integration of 25% of the total electricity consumption in 

the IPS of Ukraine. This need can be addressed through the construction of electrical 

energy storage systems or the deep reconstruction of existing TPPs. 

The following practical results are obtained in the paper: 

- the proposed methodology for determining the characteristics of the spatial 

distribution of the net load of the PS can be used in the planning of the development of 

the Ukrainian IPS to assess the needs of the grid in the secondary and tertiary reserves of 

active power depending on the scenario of RES development; 

-  the algorithm developed on the basis of an advanced mathematical model allows 

to study the hourly balances of the active power of the PS in the combined work of RES, 

traditional power plants and energy storage systems, which can be used in determining 

the performance indicators of the grid; 

-  depending on the installed capacity of WPP and SPS, equivalent values of TPP 

power have been determined, which can be replaced by RES at maximum load without 

reducing the reliability of power system operation, to determine the economic efficiency 

of the power plant; 

-  the research results were used in the development of DSTU8292: 2015 “Wind 

Power. Electric wind stations. Connection to the power system »; DSTU 8340: 2015 

«Wind power. Playgrounds for wind farms. Requirements for Choice ", at the Scientific 

and Design Center for the Development of the Integrated Power System of Ukraine of 

UKRENERGO NPC SE , in the development of the normative document "Rules of 

Relationship between the State Enterprise" National Energy Company UKRENERGO 

and the entities of parallel power in of the Joint Energy System ”and JSC NPC 341.001: 

2019“ Requirements for wind and solar power stations during their operation in parallel 

with the Integrated Power System of Ukraine ”, in the State Enterprise and Research 
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Institute“ Ukrenergo Networks Project” the feasibility studies of solar power generation 

schemes. 

All the basic provisions, conclusions and scientific and technical recommendations 

contained in the dissertation were obtained by the applicant personally. 

The results of the work were reported at the International scientific and practical 

conferences "Renewable Energy of the 21st Century" (2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 

2017, 2019); at scientific seminars of the Renewable Energy Institute of the National 

Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, 2019) and during an internship under the Energy 

and Efficiency Program (Vooso, Wisconsin, USA, 2015). 

On the topic of the dissertation 19 scientific works were published, including: 8 

articles were published in the editions included in the list of professional editions of 

Ukraine; 2 articles were published in a foreign scientific and technical publication; 2 

DSTU, 1 document of the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine (2 annexes) and 8 

abstracts at international conferences. 

Keywords: active power balance, wind power plants, daily load schedule, 

reliability indicators of the grid, Integrated Power System of Ukraine, solar power station. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 

Україні закріплено на державному рівні у Національному плані дій з відновлюваної 

енергетики на період до 2020 року та Енергетичній стратегії України на період до 

2030 року. Згідно даних документів до 2020 р. частка ВДЕ в загальній структурі 

енергоспоживання країни повинна скласти 11%, а до 2035 р. – 35%. 

Генерація електричної енергії вітровими (ВЕС) та сонячними 

електростанціями (СЕС) носить імовірнісний характер. Впродовж доби можливі 

часті зміни величини генерованої активної потужності в значному діапазоні, в той 

час як для надійного забезпечення споживачів електричною енергією в 

електроенергетичній системі (ЕЕС) повинен зберігатись баланс активної 

потужності, тобто генерація електричної енергії повинна відповідати споживанню. 

Для забезпечення балансу ЕЕС повинна мати певну кількість генеруючих 

потужностей, що можуть змінювати свою робочу потужність у відповідності до 

зміни навантаження (зростання або зменшення). Збільшення в балансі ЕЕС частки 

електростанцій негарантованої потужності, таких як ВЕС та СЕС, може привести 

до зростання варіативності навантаження балансуючих електростанцій. 

Недостатність регулюючого діапазону або швидкості реагування балансуючих 

електростанцій на зміни навантаження ЕЕС може привести до виникнення 

дефіциту потужності та, тим самим, позначитись на надійності забезпечення 

електричною енергією споживачів.  

З огляду на плани з розвитку відновлюваних джерел енергії та стрімке 

нарощування в Україні встановленої потужності ВДЕ визначення впливу 

імовірнісної генерації ВЕС та СЕС на показники балансової надійності ЕЕС є 

актуальною задачею. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в Інституті відновлюваної енергетики Національної академії наук 

України в рамках науково-технічних робіт, що виконувались за завданнями 

цільових наукових програм відділень НАН України з безпосередньою участю 

автора: «Наукові засади методів ефективного перетворення та акумулювання 
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енергії вітру з урахуванням кліматичних особливостей регіонів України» 

(ДР № 0108U000501), «Дослідження особливості функціонування і умови 

забезпечення оптимальності комбінованих систем енергопостачання на основі 

відновлюваних джерел енергії різних видів з урахуванням випадкових процесів 

генерування та споживання енергії» (ДР № 0118U003385), «Дослідження 

енергоефективності комбінованих систем енергопостачання з відновлюваними 

джерелами енергії» (ДР № 0104U006480), «Дослідження енергетичних процесів в 

комплексних системах енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії 

різних видів з урахуванням систем акумулювання електричної та теплової енергії» 

(ДР №  0113U001856), «Дослідження шляхів і засобів вирішення проблем щодо 

забезпечення якості енергетичних параметрів та надійності енергозабезпечення за 

допомогою комплексних систем на базі ВДЕ різних видів» (ДР № 0118U003385), 

на замовлення Держенергоефективності України в рамках реалізації «Державної 

цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки»: 

«Розроблення ДСТУ 8340:2015 «Вітроенергетика. Площадки для ВЕС. Вимоги до 

вибору»» (ДР № 0111U009377), «Розроблення ДСТУ 8292:2015 «Вітроенергетика. 

Станції електричні вітрові. Приєднання до електроенергетичної системи»» 

(ДР № 0111U009378). 

Мета і завдання дослідження полягає у визначенні впливу імовірнісного 

характеру надходження енергії від ВДЕ на показники балансової надійності 

електроенергетичних систем. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі: 

 дослідження імовірнісного характеру генерації вітрових та сонячних 

електростанцій та визначення вимоги до гнучкості ЕЕС в залежності від рівнів 

інтеграції відновлюваних джерел енергії; 

 визначення показників, що характеризують збалансованість 

електроенергетичної системи, та встановлення факторів, які спричинені наявністю 

ВДЕ і врахуванням випадкової природи їхньої генерації; 

 розроблення математичної моделі ЕЕС для дослідження погодинних 

балансів   активної   потужності   при   сумісній   роботі   ВЕС,   СЕС,   традиційних  
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енергоустановок та систем акумулювання енергії; 

 дослідження впливу імовірнісного характеру генерації активної 

потужності вітрових та сонячних електростанцій на показники балансової 

надійності ЕЕС з різними рівнями інтеграції відновлюваних джерел енергії; 

 визначення можливості забезпечення збалансованої роботи за різних 

рівнів інтеграції ВДЕ та використання систем акумулювання енергії. 

Об’єкт дослідження – процеси генерації та споживання електричної енергії 

ВЕС, СЕС, традиційних електростанцій та систем акумулювання при сумісній 

роботі в ЕЕС. 

Предмет дослідження – показники балансової надійності енергосистеми, а 

саме: очікувана втрата навантаження, очікувана втрата енергії та частота втрати 

навантаження при різних рівнях інтеграції ВДЕ. 

Методи дослідження. Досягнення поставленої в роботі мети було 

реалізовано з використанням: статистичних методів обробки даних щодо 

показників потужності ВДЕ та навантаження енергосистеми для визначення вимог 

до гнучкості ЕЕС; математичного моделювання випадкових процесів та методу 

Монте-Карло для опису поточної потужності традиційних електростанцій; 

імітаційного комп’ютерного моделювання для дослідження режимів роботи 

енергосистеми сумісно з ВЕС та СЕС. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Вперше для різних сценаріїв розвитку ВЕС та СЕС встановлено розподіл 

просторової неоднорідності чистого навантаження ОЕС України, який 

характеризує швидкість зміни активної потужності в енергосистемі, що дозволило 

сформувати вимоги до гнучкості ЕЕС України. 

2. Шляхом урахування  стохастичного характеру генерації електричної 

енергії ВДЕ удосконалено математичну модель роботи ОЕС України, що дозволило 

оцінити погодинні баланси активної потужності та показники балансової 

надійності роботи енергосистеми з урахуванням імовірнісної роботи енергоблоків 

електростанцій. 

3. Вперше  досліджено сукупний просторовий розподіл потужності вітрових 
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та сонячних електростанцій з урахуванням територіального розосередження, що 

дозволило провести моделювання їх роботи в єдиному режимі з традиційною 

генерацією. 

4. Набув подальшого розвитку метод визначення показників балансової 

надійності ЕЕС шляхом уточненого моделювання стохастичного характеру 

генерації електричної енергії, що дозволило відповідно врахувати реальну 

поведінку ВДЕ. 

Практичне значення одержаних результатів.  

1. Запропонована методика визначення характеристик просторового 

розподілу чистого навантаження ЕЕС може бути використана при плануванні 

розвитку ОЕС України для оцінки потреби енергосистеми у вторинному та 

третинному резервах активної потужності в залежності від сценарію розвитку ВДЕ. 

2. Розроблений алгоритм на основі удосконаленої математичної моделі 

дозволяє дослідити погодинні баланси активної потужності ЕЕС при сумісній 

роботі ВДЕ, традиційних електростанцій та систем акумулювання енергії, що може 

бути використано при визначенні показників надійності роботи енергосистеми. 

3. В залежності від встановленої потужності ВЕС та СЕС визначено 

еквівалентні значення потужності ТЕС, що може бути заміщена ВДЕ в максимумі 

навантажень без зниження надійності роботи енергосистеми, для визначення 

економічної ефективності ЕЕС. 

4. Результати досліджень було використано при розробці ДСТУ 8292:2015 

«Вітроенергетика. Станції електричні вітрові. Приєднання до електроенергетичної 

системи»; ДСТУ 8340:2015 «Вітроенергетика. Площадки для вітроелектростанцій. 

Вимоги до вибору», в Науково-проектному центрі розвитку Об’єднаної 

енергосистеми України ДП «НЕК «Укренерго» та при розробці нормативного 

документу «Правила взаємовідносин між Державним підприємством «Національна 

енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики в умовах 

паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи» та СОУ НЕК 

341.001:2019 «Вимоги до вітрових та сонячних електростанцій при їх роботі 

паралельно з Об’єднаною енергетичною системою України», в ДПВ та НДІ 
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«Укренергомережпроект» при розробці техніко-економічних обґрунтувань схем 

видавання потужності сонячних електростанцій. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати дисертаційної роботи 

отримано автором особисто. Роботи  [4, 6, 8, 10-16] написано автором самостійно. 

У друкованих працях, опублікованих в співавторстві, дисертанту належать: 

[1-3, 5, 7, 9] – збір та аналіз інформації, підготовка та обробка вихідних даних; [9] 

– аналіз структури електричних мереж; [17] – вимоги щодо врахування 

електромережевої інфраструктури; [18] – відповідальний виконавець; [19] – 

розроблення додатку 14 «Форма примірного положення про оперативно-

технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та вітровою електростанцією 

під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України» та 

додатку 15 «Форма примірного положення про оперативно-технологічні відносини 

між ДП «НЕК «Укренерго» та сонячною електростанцією під час їх взаємодії в 

умовах паралельної роботи в складі ОЕС України». 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи 

доповідалися на Міжнародних науково-практичних конференціях «Відновлювана 

енергетика ХХІ століття» (2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2016 р., 2017 р., 2019 р.); 

на наукових семінарах Інституту відновлюваної енергетики НАН України (м. Київ, 

2019 р.) та під час проходження закордонного стажування за програмою 

«Енергетика та ефективність» (м. Воосо, штат Вісконсин, США, 2015 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 друкованих праць, а саме: 

8 статей у фахових наукових виданнях, що входять до переліку фахових видань 

МОН України, 2 статті у міжнародному науково-технічному виданні, 8 наукових 

праць у вигляді тез доповідей на наукових конференціях, розроблено 2 ДСТУ, 1 

документ Міністерства палива та енергетики України (2 додатки). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, 3 додатків. Повний 

обсяг роботи становить 143 сторінки і містить 28 таблиць та 60 рисунків. Список 

використаних джерел містить 108 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1  

 

РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні 

 

За результатами досліджень, проведених Міжнародним агентством з 

відновлюваних джерел енергії (IRENA) у січні 2017 року, Україна володіє 

найбільшим серед країн Південно-Східної Європи технічним потенціалом 

впровадження відновлюваних джерел енергії [1]. За оцінками експертів  загальний 

річний потенціал ВДЕ складає більше 1 млн. ГВт⋅год. (без урахування великих 

гідроелектростанцій). На вітрову енергетику припадає 858,5 тис. ГВт⋅год., на 

сонячну енергетику 88,4 тис. ГВт⋅год., на енергію біомаси – 78,4 тис. ГВт⋅год., на 

малі гідроелектростанції (ГЕС) 8,5 тис. ГВт⋅год. 

 

1.1.1. Енергія вітру 

 

Наявний потенціал вітрової енергії підтверджено як міжнародними 

фаховими установами [1], так і вітчизняними [2 – 4]. За оцінками IRENA технічний 

потенціал встановленої потужності ВЕС складає 321 ГВт. За прогнозами ІВЕ НАН 

України встановлена потужність вітрових електростанцій, може сягнути 10 ГВт 

вже у 2030 році, а річні обсяги виробництва електроенергії – 30 тис ГВт⋅год [5]. 

До перспективних регіонів будівництва вітрових електростанцій можна 

віднести Одеську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, Миколаївську 

області, АР Крим та окремі райони Карпат. Прогнозний коефіцієнт використання 

встановленої потужності (КВВП) для сучасної вітроелектричної установки (ВЕУ) 

трьохмегаватного класу з висотою осі ротора 135 м та діаметром вітроколеса 126 м 

для даних регіонів складає від 0,4 [2, 3].  

За оцінками Української вітроенергетичної асоціації реальний потенціал 

вітроенергетичного сектора України складає 16 ГВт [5]. Річний виробіток 

електричної енергії за такого КВВП оцінюється на рівні 56 млрд. кВт год. 
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Розподіл потенціалу енергії вітру в Україні наведено на рис. 1.1 [3]. 

 

 

Рис. 1.1. Карта розподілу потенціалу енергії вітру в України. 

 

1.1.2. Енергія сонця 

 

Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що надходить на 1 кв.м 

поверхні, на території України знаходиться в межах: від 1070 кВт.год/кв.м в 

північній частині України до 1400 кВт.год/кв.м і вище в АР Крим. Технічний 

потенціал встановленої потужності сонячних електростанцій складає 71 ГВт [2, 3].  

Карту надходження сонячної радіації на території України наведено на 

рис. 1.2 [3]. Потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для 

широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фотоенергетичного 

обладнання практично в усіх областях. Найбільш високий потенціал мають 

південні та східні регіони України. 

Згідно з даними Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України, теоретично можливий потенціал сонячної енергетики 
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на території України складає більше 730 млрд кВт∙год. на рік, а технічно можливий 

складає лише 34,2 млрд кВт∙год. За оцінкою IRENA прогнозна річна генерація 

сонячними електростанціями у 2030 р. складе 8,4 тис. ГВт⋅год [5]. 

 

 

Рис. 1.2. Карта надходження сонячної радіації на території України. 

 

1.2. Використання відновлюваних джерел енергії в Україні 

 

Розвиток відновлюваної енергетики в Україні закріплений на державному 

рівні [6, 7]. Для стимулювання розвитку ВДЕ в Україні запроваджено «зелений» 

тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена 

на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах 

будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел 

енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - 

вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) [8]. «Зелений» 

тариф діє як для промислових, так і для приватних домогосподарств.  
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Згідно Енергетичної стратегії України на період до 2035 року частка ВДЕ в 

загальному постачанні енергії повинна скласти не менше 12% на 2025 рік та 25% – 

до 2035 року [6]. План розвитку відновлюваних джерел енергії за роками до 

2050 року наведено в табл. 1.1 [9]. 

Таблиця 1.1 

Встановлена потужність ВДЕ (базовий сценарій), ГВт 

Види ВДЕ 

Роки 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Малі ГЕС (до 10 МВт) 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33 0,34 0,34 

Вітрові електростанції 1,5 6,0 10,0 15,0 18,0 21,0 23,0 

Фотоелектростанції 2,0 3,0 4,5 6,0 8,0 11,0 14,0 

Геотермальна енергія 0,02 0,1 0,5 0,8 1,0 1,1 1,2 

Біомаса 1,0 1,2 1,6 2,1 2,4 2,6 2,7 

Усього 4,6 10,5 16,9 24,2 29,7 36,0 41,2 

 

Згідно даних Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України, станом на 01.04.2019 встановлена потужність об’єктів 

відновлюваної енергетики в Україні, що працюють за «зеленим» тарифом, склала 

3136 МВт.  З них 862 МВт джерел відновлюваної енергетики було введено за І 

квартал 2019 року. Динаміку введення об’єктів відновлюваних джерел енергії за 

роками наведено на рис. 1.3. Найбільше було введено промислових сонячних 

електростанцій – 684 МВт. 

За перший квартал 2019 року було введено в експлуатацію 862 МВт джерел 

відновлюваної енергетики, з них найбільше об’єктів сонячної енергетики – 

684 МВт та вітроенергетики 173 МВт. Об’єктів малої гідроенергетики та таких, що 

виробляють енергію з біомаси та біогазу було збудовано 13 МВт. 
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Рис. 1.3. Динаміка введення об’єктів ВДЕ за роками, МВт. 

 

1.3. Інтеграція відновлюваних джерел енергії до Об’єднаної енергосистеми 

України 

 

1.3.1. Особливості роботи відновлюваних джерел енергії в 

електроенергетичній системі 

 

Робота вітрових та сонячних електростанцій, на відміну від інших ВДЕ, 

характеризується ймовірнісним характером генерації електричної енергії. 

Впродовж доби можливі часті зміни величини генерованої потужності в значному 

діапазоні. Це висуває певні вимоги до електроенергетичної системи при інтеграції 

та сумісній роботі ВЕС та СЕС з іншими електростанціями [10, 11]. З огляду на це, 

в роботі буде розглянуто вітрові та сонячні електростанції без врахування інших 

ВДЕ, оскільки останні за своїми властивостями близькі до традиційних 

електростанцій і не мають такого впливу на роботу ЕЕС. 

Інтеграція значних обсягів відновлюваних джерел енергії до 

електроенергетичної системи потребує вирішення ряду задач, пов’язаних з 
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природними особливостями роботи цих електростанцій та структурою генеруючих 

джерел ЕЕС [10 - 21]. Головні з цих задач - це потреба в додаткових резервних 

потужностях для компенсації змін у генерації ВДЕ, забезпечення надійності 

функціонування ЕЕС та можливе погіршення якості електроенергії. 

Зміни генерованої потужності ВДЕ можуть відбуватись досить швидко. 

Особливо це стосується ситуацій, викликаних несприятливими погодними 

умовами. На рис. 1.4 наведено приклад зміни потужності вітрових електростанцій 

в західній частині Техасу (США), викликаною бурею [12]. 

 

 

Рис 1.4. Зміна генерованої потужності ВЕС в західному Техасі (США) 

внаслідок несприятливих погодних умов 24 лютого 2007 року. 

 

24 лютого 2007 р. о 9-й годині ранку сукупна генерована потужність ВЕС 

склала більше 2000 МВт, що відповідає близько 70% від встановленої потужності 

(2900 МВт). Наступної години внаслідок несприятливих погодних умов на всій 

західній частині штату більшість вітроелектричних станцій змушені були знизити 

потужність та зупинитись (див. рис. 1.4). 
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Одна ВЕС потужністю 200 МВт за 11 хвилин втратила 150 МВт, що складає 

75% від встановленої потужності. Такі події викликали занепокоєння операторів 

енергосистеми. Однак за рахунок розосередження ВЕС на значній території 

негативний вплив було зменшено. Загальна генерація ВЕС даного району 

скоротилася приблизно на 1500 МВт за час приблизно 120 хвилин. Окрім цього, 

дана подія була прогнозована, тому заздалегідь було передбачено резерв 

потужності на інших електростанціях.  

Таким чином, можна відзначити, що при збільшенні кількості 

вітроелектричних станцій результуюча зміна потужності буде менше, ніж для 

окремої електростанції. При використанні прогнозів генерованої потужності ВЕС 

можна заздалегідь передбачити необхідний резерв потужності в 

електроенергетичній системі для компенсації змін в генерації ВДЕ.  

На рис. 1.5 наведено приклад зміни робочої потужності для однієї ВЕУ 

(225 кВт), для однієї ВЕС (72,7 МВт) та групи ВЕС (15 ГВт) в Німеччині за період 

с 21 до 31 грудня 2004 года [11]. 

 

Рис. 1.5. Приклад зміни генерованої потужності від кількості ВЕУ. 
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З рис. 1.5 можна відзначити, що для групи ВЕС на розглянутому часовому 

інтервалі генерована потужність завжди нижче встановленої та майже завжди 

більше нуля. 

Потужність більшості об’єктів ВДЕ, що будуються в Україні, не перевищує 

50 МВт і тому, як правило, приєднуються до розподільних мереж [22] на напрузі 

від 0,4 кВ (побутові) до 35 кВ (промислові). Особливо це характерно для сонячних 

електростанцій. Згідно даних Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України кількість СЕС приватних домогосподарств на 2-й 

квартал 2019 р. склала 11888 з них 3045 встановлено в другому кварталі 2019 р. 

Робота сонячної електростанції характеризується частими різкими змінами 

генерованої потужності (рис. 1.6), що може позначитись на ефективності 

функціонування електричної мережі і погіршення якості послуг з 

електропостачання кінцевого споживача [15, 16].  

 

 

Рис. 1.6. Графік добового ходу генерованої потужності приватної дахової 

СЕС (м. Миколаїв). 

 

Також слід зауважити, що невизначеність генерації ВДЕ може привести до 

неоптимального складу генеруючих одиниць на розрахунковий період для 

балансування ЕЕС. При раптовій зміні робочої потужності ВДЕ, наприклад, 
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швидке зростання або заспокоєння вітру, електростанції, що знаходяться в роботі, 

повинні мати достатній резерв для завчасного реагування на такі зміни. Навіть за 

умови високої точності прогнозу потужності ВЕС та СЕС вплив може бути 

істотним. Для забезпечення надійного електропостачання споживачів за таких 

умов роботи ЕЕС повинна бути достатньо гнучкою. 

ЕЕС вважається гнучкою, якщо вона може впоратись з невизначеністю та 

мінливістю попиту і генерації електричної енергії за умови збереження надійності 

роботи енергосистеми при помірних додаткових витратах [17 - 20].  

Забезпечити гнучкість електроенергетичної системи можуть 

високоманеврові електростанції, системи зберігання електричної енергії та 

кероване навантаження, [19, 20]. Крім цього, географічне розосередження джерел 

відновлюваної генерації і збільшення пропускної спроможності електричних 

зв’язків між окремими частинами ЕЕС дозволяє знизити вимоги до гнучкості за 

рахунок зниження мінливості сумарних графіків генерації ВДЕ. Недостатня 

гнучкість енергосистеми може завадити інтеграції ВДЕ. З огляду на це, при 

інтеграції вітрових та сонячних електростанцій, ще на початковому етапі, дуже 

важливо кількісно оцінити вимоги до гнучкості енергосистеми для оптимального 

планування розвитку генеруючих джерел ЕЕС. 

В Енергетичній стратегії України до 2035 р. планується будівництво нових 

високоманеврових потужностей на базі електрохімічних накопичувачів Li-ion 

акумуляторів [7]. За рахунок високої швидкодії та коефіцієнту корисної дії Li-ion 

накопичувачі досить добре себе зарекомендували для покриття пікових зон 

добового графіка та для підвищення стійкості та гнучкості енергосистем при 

інтеграції ВДЕ [24 - 29]. Також вони можуть досить ефективно використовуватись 

для розміщення первинного резерву ЕЕС. До недоліків даної технології слід 

віднести відсутність можливості зберігання енергії протягом тривалого часу.  

Можливість використання електрохімічних акумуляторних батарей для 

підтримання частоти в електроенергетичних системах при інтеграції значних 

обсягів СЕС досліджено в [25]. Отримані результати підтвердили високу 

ефективність даних систем для підтримки частоти в енергосистемі. 
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Згідно Кодексу системи передачі планування розвитку енергосистеми 

повинно виконуватись з урахуванням балансової надійності – здатності 

енергосистеми задовольняти сумарний попит на електричну енергію нормативної 

якості споживачів у кожний момент часу з урахуванням планових та очікуваних 

позапланових відключень елементів енергосистеми і обмежень на поставки 

енергоносіїв називається балансовою надійністю [30]. 

Питаннями щодо загальних вимог до роботи вітрових та сонячних 

електростанцій в ЕЕС, дослідженням потенціалу та прогнозуванням розвитку ВДЕ 

займались ряд українських науковців: Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, М. М. Кулик, 

Н. М. Мхітарян, С. О. Кудря, М. П. Кузнєцов, С. П. Денисюк, П. Д. Лежнюк, 

В. В. Кулик, В. В. Павловський, П. Ф. Васько, В. М. Головко, О. С. Яндульський, 

С. В. Дубовський, М. В. Приймак, В. О. Нейман та інші [2 – 4, 13 – 16, 18, 25-27]. 

Вперше дослідження сумісної роботи ВЕС та інших електростанцій ОЕС 

України було виконано в [31]. В даній роботі дослідження сумісної роботи вітрових 

та традиційних електростанцій виконано для характерних періодів роботи ЕЕС 

(максимум та мінімум електричного навантаження, паводок та сезон максимальної 

вітрової активності). На підставі отриманих результатів було визначено граничну 

потужність ВЕС в ОЕС на період до 2020 року та сформульовано загальні підходи 

до вписування відновлюваних джерел енергії в добовий графік 

електроенергетичної системи.  

Дослідження сумісної роботи ВЕС з іншими електростанціями ЕЕС виконано 

методом еквівалентної вітроелектростанції [32] з використанням осереднених 

графіків добового ходу генерації вітроелектростанцій в характерні періоди роботи 

електроенергетичної системи. За вихідні дані зі швидкості вітру використано 

тригодинні метеорологічні спостереження гідрометеорологічного центру України. 

Оцінку добових балансів виконано без врахування можливих відмов обладнання 

ЕЕС. Такий підхід виключає виникнення різких змін потужності генерованої ВЕС 

та виникнення небалансів в наслідок відмови обладнання інших електростанцій. 

Дані дослідження було продовжено в [33 - 35]. 

Питання      забезпечення      балансової      надійності     ЕЕС      при      інтеграції 
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відновлюваних джерел енергії розглядалося в [14 - 16, 36 - 46]. Зазвичай в даних 

методах оцінка показників БН виконується для характерних періодів роботи 

електроенергетичної системи, та розглядають питання оцінки балансової 

надійності розподільних мереж [13, 36 - 46], що є досить актуальним з огляду на 

зростаючу кількість об’єктів ВДЕ приєднаних до цих мереж [47, 48].  

 

1.3.2. Структура генеруючих джерел Об’єднаної енергосистеми України 

 

Станом на початок 2019 року сумарна встановлена потужність 

електростанцій ОЕС України становила 54 ГВт. Структура генеруючих джерел 

станом на початок 2019 року наведена на рис. 1.7 [46, 49]. 

 

 
Рис. 1.7. Структура генеруючого обладнання ОЕС України станом на  

початок 2019 року. 

 

Для забезпечення стабільної роботи ОЕС України базові електростанції 

повинні складати 50–55%, напівпікові – 30–35%, пікові – 15% [50]. Згідно рис. 1.7 

в ОЕС України спостерігається брак пікових потужностей (10% проти необхідних 

15%). Внаслідок цього до регулювання досить активно залучають енергоблоки 

ТЕС.  
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Виходячи з існуючої структури генеруючих джерел Об’єднаної 

енергосистеми України, єдиний тип електростанцій, який можливо долучити до 

компенсації коливань потужності відновлюваних джерел енергії це теплові 

електростанції. 

В Україні налічується 14 ТЕС. Потужність енергоблоків, їх кількість та 

період введення в експлуатацію наведено в табл. 1.2 [46, 50]. 

Переважну частину ТЕС було збудовано в 60-тих 80-тих роках минулого 

століття, тому більшість з них уже практично повністю вичерпали свій ресурс та 

потребують реконструкції [50]. 

Для покриття напівпікової зони ефективно можуть використовуватися лише 

енергоблоки теплових електростанцій потужністю 100-200 МВт, частка яких 

складає 17 % (табл. 1.2) при необхідній 30–35 %. Також слід зазначити, що 

більшість енергоблоків вже відпрацювали понад гранично допустимі 300 тис. 

годин [46, 50]. Тому до покриття напівпікової зони залучають енергоблоки 

потужністю 300 МВт, що розраховані на роботу в базовому режимі й не 

пристосовані до маневрових режимів. 

Обтяженість енергосистеми значною кількістю базових електростанцій 

ускладнюють проходження нічного мінімуму навантаження ОЕС України, тому на 

ніч на 4-6 годин доводиться зупиняти певну кількість енергоблоків ТЕС з 

подальшим введенням їх у роботу під час ранкового підйому навантаження в 

енергосистемі [46, 51]. Розповсюдженою стала практика роботи теплових 

електростанцій зі складом генеруючого обладнання нижче технічного мінімуму за 

умовами живучості станції [46, 51, 52]. 

Такі режими роботи енергоблоків теплових електростанцій ведуть до 

збільшення витрат палива та прискореного фізичного зносу обладнання і, як 

наслідок, зростання аварійності [53 - 54]. В табл. 1.3 наведено статистичні дані 

щодо аварійних зупинок та годин перебування енергоблоків в аварійних ремонтах 

ТЕС «ДТЕК ЕНЕРГО» за 2012 р., 2013 р., 2014 р [54]. Згідно наведених у табл. 1.3 

даних можна відзначити істотне зростання кількості годин аварійних ремонтів для 

усіх ТЕС (окрім Зуївської ТЕС). 
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Таблиця 1.2 

 Основні параметри теплових електростанції України 

Електростанція 

Встановлена 

потужність, 

МВт 

Кількість та 

потужність 

генераторів, МВт 

Роки введення в 

експлуатацію 

Дніпроенерго 

Криворіжська 2820 10*282 1965-1973 

Запоріжська 3600 4*300, 3*800 1972-1979 

Придніпровська 1740 4*150, 4*285 1958-1965 

Всього 8160   

Донбасенерго 

Зуївська 1200 4*300 1981-1988 

Слов’янська 1520 1*720, 1*800 1967-1971 

Луганська 1400 8*125 1961-1969 

Старобешівська 1750 10*125 1961-1967 

Курахівська 1460 1*200, 6*210 1971-1975 

Всього 7330   

Центренерго 

Вуглегірська 3600 4*300, 3*800 1972-1977 

Трипільська 1800 6*300 1969-1972 

Зміївська 2150 6*175, 4*275 1960-1969 

Всього 7550   

Західенерго 

Бурштинська 2300 8*195, 4*185 1965-1969 

Ладижинська 1800 6*300 1970-1971 

Добротвірська 300 2*150 1963-1964 

Всього 4400   

Всього по ОЕСУ 27440   

 

Інтеграція вітрових та сонячних електростанцій до електроенергетичної 

системи може здійснюватися лише за рахунок заміщення  потужності енергоблоків 

теплових електростанцій [33]. Зменшення кількості енергоблоків теплових 
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електростанцій у добовому графіку покриття навантажень ОЕС України веде до 

зменшення регулюючого діапазону електроенергетичної системи. Це, у свою чергу, 

буде вимагати від блоків ТЕС більш жорстких умов роботи, що може позначитись 

на надійності роботи Об’єднаної енергосистеми України в цілому. 

Таблиця 1.3 

Кількість аварійних зупинок та годин в аварійних ремонтах для ТЕС «ДТЕК 

ЕНЕРГО» 

ТЕС Параметр 2012 2013 2014 

Запорізька 
Кількість аварійних зупинок, шт. 

Кількість годин в аварійних ремонтах, год 

19 

516 

24 

666 

15 

1009 

Криворізька 
Кількість аварійних зупинок, шт. 

Кількість годин в аварійних ремонтах, год 

87 

336 

63 

1949 

106 

4374 

Придніпровська 
Кількість аварійних зупинок, шт. 

Кількість годин в аварійних ремонтах, год 

68 

1853 

44 

1847 

77 

4857 

Бурштинська 
Кількість аварійних зупинок, шт. 

Кількість годин в аварійних ремонтах, год 

71 

4278 

73 

1847 

77 

4857 

Ладижинська 
Кількість аварійних зупинок, шт. 

Кількість годин в аварійних ремонтах, год 

50 

1116 

35 

1143 

77 

3705 

Добротвірська 
Кількість аварійних зупинок, шт. 

Кількість годин в аварійних ремонтах, год 

12 

575 

7 

125 

15 

1172 

Зуєвська 
Кількість аварійних зупинок, шт. 

Кількість годин в аварійних ремонтах, год 

21 

637 

34 

789 

16 

375 

Кураховська 
Кількість аварійних зупинок, шт. 

Кількість годин в аварійних ремонтах, год 

37 

615 

40 

913 

43 

1218 

Луганська 
Кількість аварійних зупинок, шт. 

Кількість годин в аварійних ремонтах, год 

37 

634 

38 

408 

22 

580 

 

1.3.5. Базові показники оцінки балансової надійності електроенергетичних 

систем при інтеграції відновлюваних джерел енергії 

 

Оцінка оптимальності побудови ЕЕС потребує критеріїв, що 

характеризували б відповідність поставленим вимогам. Традиційний підхід до 

оцінки правильності конфігурації потужностей полягає у забезпеченні балансової 

надійності або адекватності системи генерації. Загалом можна розглядати баланс 

потужності та баланс енергії, хоча ці фізичні величини пов’язані. При цьому на 

перший план виходять показники забезпечення попиту. Однак при оцінці 

економічних показників енергосистем, що використовують ВДЕ, потрібно зважати 
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також на раціональне використання виробленої енергії. Отже, індекси ефективності 

енергосистеми мають стосуватися режимів, при яких можливою є недостатня 

потужність генерації (втрата навантаження чи споживання), та коли генерація є 

надлишковою (втрата енергії). Режим точної відповідності, або нульового 

небалансу, теоретично має нульову імовірність, як точкова подія, проте може мати 

цілком протяжну тривалість при застосуванні акумулюючих та допоміжних 

маневрових потужностей, що забезпечують коливання небалансу в заданих межах. 

Базовими показниками адекватності генерування стосовно рівня споживання 

вважаються такі індекси, як  очікувана втрата навантаження LOLE (loss of load 

expectation), імовірність втрати навантаження LOLP (loss of load probability), 

частота втрати навантаження LOLF (loss of load frequency) та тривалість втрати 

навантаження LOLD (loss of load duration), а також індекс очікуваної недоданої 

енергії EENS (expected energy not served) [56, 57]. Обсяг недоданої енергії через 

невідповідну генерацію визначається такими індексами, як очікувана втрата енергії 

LOEE (loss of energy expectation), чи імовірність втрати енергії LOEP (loss of energy 

probability).  

Існують різні підходи до визначення індексів такого роду. Концептуально 

вони визначаються наступними виразами: 

 

  


Si ii
TpLOLE , (1.1) 

 

де: pi – імовірність перебування системи в i-му стані, S – множина всіх станів 

системи, що асоціюються з втратою навантаження, Ті – тривалість стану 

(дискретність за часом). Зазвичай LOLE – це середня кількість днів чи годин за 

певний період (як правило за рік), коли навантаження перевищують досяжну 

потужність генерації. І хоча цей показник не відображає ні обсягу, ні частоти появи 

дефіциту потужності, він є широко вживаним індексом.  

Інший схожий показник, що застосовується при вивченні надійності 

енергосистеми – імовірність втрати навантаження LOLP. Це прогнозована кількість 

часу в довгостроковій перспективі, коли очікуване навантаження буде більшим, 
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ніж потужність наявних генеруючих потужностей. Одне з формулювань цього 

індексу [56]: 

 

][][
jjj j

CLPCPLOLP  , (1.2) 

 

де: 𝑃[∙] – імовірність певної потужності, 𝐶j – досяжна в j -й відрізок часу 

генерована потужність, Lj - навантаження. 

Індекси (1.1) та (1.2) пов’язані залежністю: 
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Наступні індекси вважаються допоміжними:  

 




Si ii
FLOLF )(  , (1.4) 

 

де: Fi – частота виходу системи з стану і, ψі – частка переходів, що не 

спричиняє змін стосовно втрати чи збереження навантаження.  

Як правило, LOLF має розмірність кількості випадків на рік. 

Середня очікувана тривалість втрати навантаження: 

 

LOLF
LOLELOLD  . (1.5) 

 

Слід зазначити, що індекси LOLP чи LOLE не відображають сумарний 

дефіцит потужності, який виникає в моменти, коли відбуваються відключення 

споживачів. Крім того, важливо усвідомлювати, що години LOLE не є часом, 

протягом якого відбувається серйозне відключення, яке залишає цілі ринкові зони 

без енергії.  

Популярний показник втрати навантаження − індекс очікуваної відсутності 

енергії EENS (expected energy not served) або EUE чи EEU (expected unserved energy) 

[58, 59] . Якщо відома крива тривалості навантаження (в осях «час-потужність»), 

то площа під цією кривою представляє енергію, що використовується в 
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конкретному розглянутому періоді. Маючи імовірний розподіл генерованої 

потужності, можна обчислити очікуваний обсяг недопоставленої енергії. Результат 

такого підходу зазвичай представляється як ймовірне співвідношення між 

фактичною нестачею живлення і енергією, необхідною системі. Це відношення, як 

правило, невелике число, називають індексом ненадійності енергії. Більш 

практичний варіант отримують шляхом віднімання індексу ненадійності від 

одиниці. Кінцевий показник відомий як індекс надійності енергії. Нехай 

ймовірність недостатньої потужності на 𝑘-му інтервалі часу позначено р𝑘; втрачена 

внаслідок дефіциту енергія навантаження, як недовиконана робота, дорівнює 𝐸𝑘. 

Тоді ймовірна втрачена (недопоставлена)  енергія 𝐿𝑂𝐸𝐸 (loss of energy expectation) 

дорівнює pkEk, а очікувана втрата енергії за певний період розраховується як: 

 

 


Sk kk
EpLOEE . (1.6) 

 

Як правило, обирається розмірність «МВт·год./рік». Нормалізований індекс 

визначається діленням на загальну спожиту енергію: 
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де: Δt – елементарний часовий інтервал; n − кількість часових інтервалів (при 

часовій дискретності «год./рік» n = 8760, для «днів/рік» n =385), що застосовується 

як показник відповідності застосування формули. 

Індекс надійності енергії 𝐸𝐼𝑅 (energy index of reliability) розраховується так: 

 

n
LOEEEIR 1 . (1.8) 

 

Існують також інші способи оцінки надійності енергозабезпечення. 

При плануванні розвитку ЕЕС ключове значення має забезпечення 

балансової надійності або адекватності системи генерації з урахуванням 

пропускних спроможностей системоутворюючої  мережі, тобто її здатність 

забезпечувати покриття попиту в електричній потужності та енергії заданої якості 
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при планових та очікуваних (вірогідних) простоях елементів ЕЕС. В якості 

основних критеріїв для оцінки адекватності [60, 61], можуть використовуватись: 

- математичне очікування річного обсягу обмежень споживачів в електричній 

енергії M[ΔW], (аналогами є EUE або LOEE, МВт∙год. /рік); 

- відносне задоволення споживачів електричною енергією π=1–М[ΔW]/LT 

(LT.- попит споживачів на електричну енергію протягом часу Т); 

- інтегральні ймовірності появи дефіциту потужності (Jд); 

- ймовірність втрати навантаження (в.о.) - LOLР; 

- середнє число днів дефіциту потужності, тобто тривалості втрати 

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

- середнє число годин дефіциту потужності в рік, іноді називають тривалістю 

втрати навантаження в годинах за рік (LOLH, інше позначення – LOLE8760). 

Перший з перерахованих показників відноситься до іменованих, інші − до 

відносних. При цьому показник π малочутливий до збурень і несе практично ту ж 

інформацію, що і показник М[ΔW], тільки у відносних одиницях. З точки зору 

раціональності прийнятих рішень щодо розвитку ЕЕС відносні (ймовірні) 

показники балансової надійності більш інформативні. 

Для оцінки наявності дефіциту потужності в загальному випадку необхідно 

здійснити оптимізацію режиму за мінімумом загальної вартості спожитої 

електроенергії з формалізацією балансів виробництва-споживання, тобто 

мінімізації витрат палива. При їх проведенні вважається, що обмеження на 

можливість використання доступної потужності генерації відсутні, за винятком 

ВЕС і СЕС, яка задається випадковим чином з певного діапазону. Потужність 

споживачів, як правило, вибирається з певного діапазону випадковим чином. При 

виникненні дефіциту генерації диспетчерська служба ОЕС вживає заходів для його 

усунення, тобто неможливо розглядати стан ОЕС в певний час конкретної доби як 

незалежний від суміжних. Отже, для коректного розрахунку LOLH необхідно 

використання складної методології з урахуванням всіх чинників. Тому критерій 

LOLE сьогодні є найбільш використовуваним у світі для оцінки балансової 

надійності.  
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Значення показника балансової надійності повинно обиратися на основі 

визначення того рівня надійності покриття потреб споживачів в електроенергії, за 

якого додаткові витрати на його підвищення для ОЕС стають більшими, ніж 

компенсація вірогідного рівня збитків споживачів. Так, у колишньому СРСР 

імовірнісний норматив надійності у вигляді Jд=0,004 мав саме таке обґрунтування, 

яке базувалось на співставленні додаткових витрат на підвищення надійності 

енергопостачання та економічних втрат споживачів від перерви в 

електропостачанні. Звісно, такий підхід потребує постійного корегування значень 

показників балансової надійності під впливом зміни вартості додаткової генерації, 

необхідної для покриття дисбалансів в умовах лібералізованого ринку 

електроенергії, та рівня збитків від переривів в електропостачанні у окремих груп 

споживачів. Саме тому у розвинених країнах показники надійності не мають свого 

економічного обґрунтування. На основі експертних оцінок прийняті їх певні 

значення, що служать індикаторами вибору рішень щодо забезпечення належного 

рівня надійності ОЕС. Так, загальноприйнятий стандарт середнього числа днів 

дефіциту потужності LOLE у багатьох розвинених країнах дорівнює 0,1 діб/рік або 

1 добі в 10 років (США), у Франції LOLН = 3 год./рік, у Великобританії LOLН = 4 

год./рік, в Ірландії LOLН = 8 год./ рік [60]. 

 

1.4. Шляхи зниження можливих негативних впливів відновлюваних джерел 

на роботу енергосистеми 

 

Для зменшення можливого негативного впливу відновлюваних джерел 

енергії на роботу електроенергетичної системи в багатьох країнах окрім вимоги 

обов’язкового прогнозування потужності вітрових та сонячних електростанцій 

існують спеціальні вимоги, що регламентують поведінку їх в певних ситуаціях (так 

звані “Grid code”) [61 - 64]. Згідно цих вимог ВЕС та СЕС повинні мати можливість 

підтримки балансу активної потужності, постачати реактивну потужність до 

мережі, та виконувати контроль частоти і напруги в точці приєднання. 
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Заходи щодо зменшення негативного впливу ВДЕ на надійність роботи 

енергосистеми можна поділити на такі що не вимагають втручання в існуючу 

структуру енергосистеми (як електростанцій так і електричних мереж) та такі, що 

потребують зміни структури ЕЕС. 

До перших можна віднести наступні заходи: 

1. Визначення оптимального розподілу потужності вітрових та сонячних 

електростанцій між окремими площадками з точки зору використання існуючого 

регулюючого діапазону ОЕС. 

2. Встановлення спеціальних вимог до роботи ВЕС та СЕС в 

електроенергетичній системі. 

3. Використання моделей ВЕУ при будівництві ВЕС таких, що можуть 

виконувати функції з підтримки стабільної роботи ЕЕС. 

4. Впровадження служб прогнозування погодинної потужності на добу 

вперед для вітрових та сонячних електростанції. 

5. Вибір оптимальної потужності ВЕС та СЕС при приєднанні з точки зору 

пропускної здатності електричної мережі. 

До другої групи можна віднести такі заходи: 

1. Модернізація існуючих електростанцій для збільшення регулюючого 

діапазону електроенергетичної системи. 

2. Розвиток та підсилення електричних мереж ЕЕС. 

Заходи, що відносяться до другої групи, вимагають значних коштів та часу 

на їх реалізацію.  

Реалізація заходів першої група зводиться до проведення відповідних 

досліджень та розробки нових нормативних документів або, у разі потреби, 

внесення змін в уже існуючі нормативні документи. Такі заходи не вимагають 

значних витрат та дозволяють максимально використати при інтеграції ВДЕ 

існуючу структуру ЕЕС. 

З огляду на плани України щодо розвитку ВДЕ, розглянуті системні функції 

було введено в ряд нормативних документів, що встановлюють вимоги до роботи 

вітрових та сонячних електростанцій в ОЕС України [65, 66]. Однак, для 
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повноцінного їх використання диспетчерами необхідно розробити механізм 

компенсації власникам електростанцій збитків, понесених через недоотриману 

генерацію електричної енергії. 

 

1.5. Мета і завдання дослідження 

 

Оскільки існуючі в традиційній енергетиці підходи не дозволяють повною 

мірою врахувати особливості відновлюваних джерел енергії, істотно залежних від 

погодних умов, то метою даного дослідження має бути визначення впливу 

імовірнісного характеру надходження енергії від ВДЕ на показники балансової 

надійності електроенергетичних систем. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити задачі, що спрямовані 

на врахування факторів відновлюваної енергетики, здатних справити істотний 

вплив на якість роботи ЕЕС, а саме: 

 дослідити імовірнісний характер генерації вітрових та сонячних 

електростанцій та визначити вимоги до гнучкості ЕЕС в залежності від рівнів 

інтеграції відновлюваних джерел енергії; 

 визначити показники, що характеризують збалансованість 

електроенергетичної системи, та встановити фактори, що спричинені наявністю 

ВДЕ і врахуванням випадкової природи їхньої генерації; 

 розробити математичну модель ЕЕС для дослідження погодинних 

балансів активної потужності при сумісній роботі ВЕС, СЕС, традиційних 

енергоустановок та систем акумулювання енергії; 

 дослідити вплив імовірнісного характеру генерації активної потужності 

вітрових та сонячних електростанцій на показники балансової надійності ЕЕС з 

різними рівнями інтеграції відновлюваних джерел енергії; 

 визначити можливість забезпечення збалансованої роботи 

електроенергетичної системи за різних рівнів інтеграції ВДЕ та використання 

систем акумулювання енергії.  
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РОЗДІЛ 2  

 

ОЦІНКА ВИМОГ ДО ГНУЧКОСТІ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ДЛЯ РІЗНИХ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЕНЕРГІЇ  

 

2.1. Математична модель для оцінки гнучкості електроенергетичної системи 

 

Для оцінки вимог до  гнучкості енергосистеми вирішальне значення має не 

величина виробленої ВДЕ електричної енергії, а стрибки потужності (градієнти) 

чистого навантаження ЕЕС, що виникають на різних часових проміжках [19]. Під 

чистим навантаженням слід розуміти частину навантаження, що покривається 

традиційними електростанціями. Величина стрибка потужності ΔhР (МВт) 

визначається як зміна потужності на заданому часовому інтервалі h: 

 

∆ℎ𝑃 = 𝑃(𝑡) − 𝑃(𝑡 − ℎ), (2.1) 

 

де: t = {h + 1,…, 8760}, год; P(t) – потужність генерована ВДЕ в момент часу 

t, МВт. 

Величина стрибків чистого навантаження розраховується відносно 

максимального навантаження ЕЕС. 

Показники зміни навантаження представляють собою лінійну комбінацію 

коефіцієнтів зміни навантаження та генерації відновлюваних джерел енергії: 

 

(1 )
( ) ( ) ( ) ( )

8760 8760
h h h h

W PV

D D
NL t L t W t PV t

  

 


       , (2.2) 

 

де: Δh(·)(t) визначається (1); NL – чисте навантаження, МВт; L – навантаження 

енергосистеми, МВт; {W, PV} ∈ [0, 1] – значення потужності ВЕС та СЕС, 

приведені до встановленої потужності; D – річне споживання електричної енергії в 
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енергосистемі, МВт⋅год; μW, μPV – коефіцієнти використання встановленої 

потужності вітрових та сонячних електростанцій; α – частка генерованої 

електричної енергії ВДЕ в загальному річному споживанні електричної енергії; β – 

частка СЕС в суміші відновлюваних джерел енергії. 

Генерація електроенергії вітрових та сонячних електростанцій 

розраховується шляхом множення погодинних коефіцієнтів потужності, 

отриманих з погодних даних, на встановлені потужності ВЕС та СЕС. Потужність 

ВДЕ є функцією від загального вкладу частки генерації  ВЕС та СЕС α в річне 

споживання електроенергії і частки СЕС β в суміші генерації ВДЕ.  

Коефіцієнти α та β визначаються згідно (2.3) та (2.4): 
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Вочевидь, вимоги до гнучкості електроенергетичної системи в залежності від 

частки ВДЕ в загальному балансі виробництва електричної енергії визначаються 

наступними факторами: 

 рівень проникнення ВДЕ α і співвідношення ВЕС та СЕС β. Ці змінні, 

визначаються наявним потенціалом та національними програмами розвитку ВДЕ в 

країні; 

 варіативністю навантаження ЕЕС і потужністю, генерованою 

відновлюваними джерелами енергії. Ці властивості визначаються розміром 

електроенергетичної системи, географічною розосередженістю ВЕС та СЕС; 

 кореляцією між електричним навантаженням споживачів і потужністю, 

генерованою ВДЕ, а також між ВЕС та СЕС. В залежності від того, чи 

навантаження ЕЕС і генерована потужність ВДЕ збільшуються або зменшуються 
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одночасно, чи перебувають в протифазі і врівноважують один одного, все це 

впливає на вимоги до гнучкості електроенергетичної системи. 

При визначенні вимог до гнучкості ЕЕС, в режимах, коли генерація ВДЕ 

перевищує над навантаженням енергосистеми, потужність, генерована ВЕС та 

СЕС, не обмежується. Внаслідок цього, чисте навантаження може змінитись від 

від’ємного до максимального навантаження електроенергетичної системи, це дає 

більш істотні зміни чистого навантаження. 

 

2.2. Вихідні дані для розрахунку 

 

Для виконання розрахунків необхідно використовувати синхронні дані з 

генерації активної потужності вітрових та сонячних електростанцій для районів 

перспективного будівництва цих електростанцій та навантаження енергосистеми. 

Найкраще для таких розрахунків використовувати статистичні дані з вже діючих 

електростанцій, однак в вільному доступі такі дані відсутні. 

Для оцінки величини генерації ВДЕ використано супутникові погодинні дані 

[67, 68]. Значення погодинної генерації ВЕС та СЕС взято за 2012 рік. Розподіл 

потужності ВЕС виконано між регіонами,  де ведеться будівництво даних станцій 

[2, 3, 48] – східні, південні, західні та частково центральні регіони (14 точок). 

Будівництво СЕС, на відміну від ВЕС, здійснюється майже за всією територією 

України, тому потужність розосереджена  практично на всій території (19 точок). 

Отримані ряди даних осереднюються та приводяться до відносних одиниць 

шляхом ділення на встановлену потужність електростанції. 

Погодинні профілі навантаження ОЕС України отримано з [49, 69].  

 

2.3. Сценарії розвитку відновлюваних джерел енергії 

 

В дослідженні розглянути три сценарії розвитку ВДЕ – 10%, 50% і 92% від 

загального споживання електричної енергії. 
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При визначені сценаріїв розвитку вітрових та сонячних електростанцій для 

оцінки вимог до гнучкості енергосистеми враховано зростання встановленої 

потужності гідроелектростанції та електростанцій на біомасі [7, 9] у відповідності 

до Енергетичної стратегії України. Сумарна частка останніх не перевищує 8% від 

загального споживання електричної енергії. Тому, максимальна частка ВЕС та СЕС 

в загальному балансі споживання електричної енергії прийнята на рівні 92% від 

загального споживання. 

Згідно світового досвіду прийнято вважати, що інтеграція ВДЕ до 10% від 

загального споживання енергосистеми не збільшує варіативності чистого 

навантаження і не вимагає істотних змін існуючої структури генеруючих джерел.  

За проміжне значення прийнято частку ВДЕ на рівні 50% загального 

споживання електричної енергії. Така цифра відповідає планам з інтеграції джерел 

відновлюваної генерації багатьох європейських країн. 

Частку СЕС у суміші ВДЕ прийнято на рівні 0%, 25% і 50%. Нульове 

значення прийнято для оцінки впливу ВЕС без СЕС. При однаковій встановленій 

потужності ВЕС та СЕС кількість виробленої електричної енергії для останньої 

приблизно в три рази нижче. Тому в розрахунках максимальну величину СЕС у 

суміші ВДЕ обмежено значення 50%. 

 

2.4. Оцінка впливу відновлюваних джерел енергії на вимоги до гнучкості 

електроенергетичної системи 

 

За критерій оцінки впливу вітрових та сонячних електростанцій на вимоги до 

гнучкості енергосистеми прийнято величину зміни стрибків чистого навантаження 

в залежності від частки ВДЕ в загальному споживанні, що розраховується за (2.1) 

– (2.4). В залежності від типу електростанції та фізичних параметрів енергетичного 

обладнання, час введення додаткових  балансуючих потужностей може складати 

від 1 хвилини (енергоблок гідроелектростанції) до декількох годин (енергоблок 

теплової електростанції у холодному стані) [70, 71]. В табл. 2.1 наведено часові 
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пускові норми для паротурбінних блоків в залежності від часу перебування 

енергоблоку поза роботою [71]. 

Можливість забезпечення балансу активної потужності електроенергетичної 

системи буде залежати від завчасного прогнозування змін чистого навантаження та 

наявності резервів потужності на регулюючих електростанціях для їх компенсації. 

Якщо ці зміни були заздалегідь передбачені, то навіть енергоблоки з часом 

введення в роботу більше години можуть бути підготовлені до роботи, і їх 

потужність буде доступна саме тоді, коли відбувається стрибок. 

Таблиця 2.1 

Часові пускові норми для паротурбінних блоків 

Тип блоку 

Гранична тривалість пуску після простою, год 

з холодного 

стану 
50-60 30-35 15-20 6-10 

Моноблоки 160 МВт з 

барабанними котлами 
9 6 4,35 3,5 2,5 

Дубль-блоки 160 МВт з 

прямоточними котлами 
9,3 6,3 5,05 4,3 3,3 

Моноблоки 200 МВт з 

барабанними котлами 
7,5 6,1 5,0 4,2 3,0 

Дубль-блоки 200 МВт з 

барабанними котлами 
8,2 6,4 5,3 4,5 3,2 

Моноблоки 200 МВт з 

прямоточними котлами 
7,5 5,5 5,1 4,3 3,0 

Дубль-блоки 200 МВт з 

прямоточними котлами 
8,2 6,2 5,4 5,0 3,3 

Моноблоки 300 МВт з 

прямоточними котлами 
9,05 6,35 5,45 5,35 3,20 

Дубль-блоки 300 МВт з 

прямоточними котлами 
9,35 7,05 6,00 5,55 3,35 

 

Точність прогнозу знижується в міру збільшення часового інтервалу [72]. 

Відповідно до цього, електроенергетична система повинна бути спроектована 

таким чином, щоб електростанції, що вже підключені до мережі або можуть 

швидко запустить (гідроелектростанції, газотурбінні установки) мали кількість 

резервних потужностей в обсязі, достатньому для відпрацювання 1-годинних 

стрибків чистого навантаження. Інший спосіб балансування енергосистеми – 
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будівництво електростанцій зі швидким стартом або накопичувачів електричної 

енергії. 

З огляду на це, подальші дослідження стрибків чистого навантаження, як 

головного чинника для визначення вимог до гнучкості енергосистеми, 

виконуються в межах від 1-ї години до 12-ти з більш детальним аналізом 

1-годинних та 6-ти годинних стрибків чистого навантаження. 

 

2.4.1. Загальна характеристика розподілу 1-годинних стрибків 

 

На рис. 2.1 наведено розподіл 1-годинних стрибків навантаження ОЕС 

України за 2012 р без врахування ВДЕ.  

 

Рис. 2.1. Розподіл 1-годинних стрибків навантаження енергосистеми. 

 

З розподілу стрибків можна відзначити, що найбільші стрибки навантаження 

припадають на ранковий підйом та вечірній максимум. Їх тривалість близько 2-х 

годин. В зимовий період, на відміну від іншої частини року, ранкове зростання 

ΔhР, 

в.од. 
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одразу переходить в денне без істотного уповільнення. Фактична тривалість 

зростання майже з незмінною швидкістю сягає 4-х годин. Вечірній підйом 

навантаження має більш чітко виражений характер. Його тривалість 1,5-2 години. 

Вечірній підйом в міру зростання світового дня зміщується з 16-ої години (зима) на 

21-шу (літо). Різкі зсуви спостерігаються під час переходу з зимового на літній час 

та навпаки. Найбільша швидкість зниження навантаження спостерігається в межах 

нічного мінімуму навантаження, приблизно з 23-ї до 2-ї години. В інші години 

різких змін не спостерігається.  

В цілому слід відзначити, що стрибки навантаження ОЕС України у 

порівнянні з іншими європейськими країнами незначні, наприклад, для Німеччини 

стрибки сягають значення ±0,17 [19], в той час як в ОЕС України лише ±0,07. 

Розподіл 1-годинних стрибків потужності, генерованої групою ВЕС, 

наведено на рис. 2.2, групою СЕС – на рис. 2.3.  

 

Рис. 2.2. Розподіл 1-но годинних стрибків групи ВЕС. 

ΔhР, 

в.од. 
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Для стрибків потужності ВЕС та СЕС характерна певна добова циклічність, 

пов’язана з сонячною активністю. 

Якщо поглянути на рис. 2.2, то можна відзначити, що стрибки потужності 

ВЕС дуже мінливі та мають тенденцію до зниження перед сходом сонця і до 

зростання після сходу і заходу сонця. Впродовж інших годин розподіл носить 

випадковий характер. Наявна циклічність пояснюється певною залежністю 

приземних вітрів від добових коливань температури повітря на поверхні землі, 

котрі відповідають добовому циклу сонячного випромінення. Це явище характерне 

для більшості країн центральної Європи [19]. Для ВЕС характерна висока частота 

стрибків незначної величини, сконцентрованими навколо нульового значення. 

Максимальні значення 1-годинних стрибків не перевищують значення 18,4% 

встановленої потужності ВЕС. 

 

 

Рис. 2.3. Розподіл 1-но годинних стрибків групи СЕС. 

ΔhР, 

в.од. 

https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.109
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Розподіл стрибків потужності СЕС має більш різко виражений характер. 

Ранкове зростання триває до обіду, після цього спад аж до повного припинення 

генерації (рис. 2.3). Близько половини усіх 1-годинних стрибків потужності СЕС 

дорівнюють або близькі до нуля через відсутність генерації уночі. Максимальні 

значення 1-годинних стрибків сягають 25% встановленої потужності СЕС. 

 

2.4.2. Моделювання розподілу 1-годинних стрибків потужності  

 

Для коректної оцінки стрибків потужності навантаження 

електроенергетичної системи їх розподіл необхідно описати за допомогою 

математичної моделі [73]. 

На рис. 2.4 наведено фактичний та нормальний розподіл стрибків 

навантаження ОЕС України за 2012 р. 

 

 

Параметри змін 

потужності: 

ΔРmax = 0,068 

ΔРmin = -0,069 

M0 = 0,000 

σ = 0,023 

max0,99 = 0,052 

min0,99 = -0,052 

max0,95 = 0,039 

min0,95 = -0,040 

Рис. 2.4. Фактичний та нормальний розподіл 1-годинних стрибків 

навантаження ОЕС України за 2012 р. 

https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.109
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Розподіл має ознаки нормального, математичне очікування стрибків 

дорівнює нулю, а їх розподіл має ознаки симетрії. В Додатку Б виконано перевірку 

відповідності стрибків навантаження ОЕС України нормальному розподілу 

графічним методом [74 - 78]. 

На рис. 2.5 наведено фактичний та нормальний розподіл стрибків потужності 

групи вітроелектростанцій розташованих на території України. 

 

 

Параметри змін 

потужності: 

ΔРmax = 0,184 

ΔРmin = -0,158 

M0 = 0,000 

σ = 0,032 

max0,99 = 0,093 

min0,99 = -0,082 

max0,95 = 0,054 

min0,95 = -0,048 

Рис. 2.5. Фактичний та нормальний розподіл 1-годинних стрибків потужності 

групи ВЕС. 

 

Розподіл 1-годинних стрибків потужності групи ВЕС так само можна 

віднести до нормального – математичне очікування стрибків дорівнює нулю, а 

розподіл має ознаки симетрії. В Додатку Б виконано перевірку відповідності 

нормальному розподілу стрибків потужності генерованої ВЕС графічним методом. 

На рис. 2.6 наведено фактичний та нормальний розподіл стрибків потужності 

групи СЕС, розташованих на території України. В розрахунку не враховано нічні 

години (генерація дорівнює нулю). В Додатку Б виконано перевірку відповідності 

нормальному розподілу стрибків потужності генерованої СЕС графічним методом. 

Гістограма розподілу 1-годинних стрибків потужності, генерованої СЕС в 

верхній частині гістограми, не відповідає нормальному розподілу. При цьому, 
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математичне очікування дорівнює нулю, а розподіл має ознаки симетрії. Однак при 

дослідженні стрибків інтерес представляють зони в межах 1,96 σ та 2,58 σ, що 

відповідають ймовірності 0,99 та 0,95. В межах даних значень розподіл близький 

до нормального. Слід зауважити, що в подальших розрахунках використовується 

сума стрибків навантаження ЕЕС, генерації вітрових та сонячних електростанцій. 

Згідно теореми Ляпунова, сума незалежних випадкових величин, має розподіл, 

близький до нормального [74]. Це дозволяє використовувати нормальний для 

моделювання стрибків чистого навантаження електроенергетичної системи. 

 

 

Параметри змін 

потужності: 

ΔРmax = 0,238 

ΔРmin = -0,251 

M0 = 0,000 

σ = 0,096 

max0,99 = 0,191 

min0,99 = -0,185 

max0,95 = 0,157 

min0,95 = -0,151 

Рис. 2.6. Фактичний та нормальний розподіл 1-годинних стрибків потужності 

групи ВЕС 2012 р. 

 

В табл. 2.2 наведено параметри розподілу стрибків чистого навантаження 

Об’єднаної енергосистеми України для різних сценаріїв інтеграції відновлюваних 

джерел енергії. Значні стрибки мають характер викидів і вже при відсіюванні 1% 

екстремальних значень (симетрично по 0,5% додатних та від’ємних) максимальні 

значення знижуються в середньому на 30%, а при відкиданні 5% – на 50%. 

Імовірність 0,95 тут розглядається як прийнятний показник, що зокрема 

застосовується до технічної надійності вітроелектричної установки чи до 

забезпечення частоти в електромережі. 
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Таблиця 2.2 

Показники 1-но годинних стрибків чистого навантаження ОЕС 

α β ΔРmax ΔРmin σ 2,58·σ 1,96·σ 

0,10 

0 0,076 -0,070 0,022 0,054 0,040 

0,25 0,067 -0,069 0,021 0,051 0,035 

0,50 0,077 -0,068 0,023 0,051 0,037 

0,25 

0 0,100 -0,080 0,025 0,062 0,044 

0,25 0,083 -0,090 0,026 0,056 0,042 

0,50 0,152 -0,129 0,038 0,093 0,070 

0,50 

0 0,161 -0,156 0,033 0,092 0,056 

0,25 0,157 -0,187 0,042 0,101 0,072 

0,50 0,276 -0,273 0,073 0,185 0,139 

 

Порівняємо фактичні показники 1-но годинних стрибків чистого 

навантаження ЕЕС з отриманими за нормальним розподілом (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Порівняння фактичних показників розподілу 1-но годинних стрибків чистого 

навантаження з розрахованими за нормальним розподілом 

α β 

Фактичний розподіл 
Нормальний 

розподіл 

Похибка 

нормального 

розподілу 

max0,99 min0,01 max0,95 min0,05 2,58·σ 1,96·σ 
2,58·σ 

(+/-) 

1,96·σ  

(+/-) 

0,10 

0 0,054 -0,051 0,039 -0,038 0,051 0,036 5,6/0,0 7,7/5,3 

0,25 0,051 -0,051 0,035 -0,039 0,051 0,036 0,0/0,0 -2,9/7,7 

0,50 0,051 -0,051 0,037 -0,039 0,054 0,038 -5,9/-5,9 -2,7/2,6 

0,25 

0 0,062 -0,054 0,044 -0,039 0,058 0,041 6,5/-7,4 6,8/-5,1 

0,25 0,056 -0,055 0,042 -0,042 0,060 0,043 -7,1/-9,1 -2,4/-2,4 

0,50 0,094 -0,084 0,070 -0,057 0,088 0,063 6,4/-4,8 10,0/-10,5 

0,50 

0 0,092 -0,080 0,056 -0,051 0,077 0,055 16,3/3,8 1,8/-7,8 

0,25 0,100 -0,100 0,071 -0,065 0,098 0,069 2,0/2,0 2,8/-6,2 

0,50 0,185 0,183 0,140 -0,130 0,170 0,120 8,1/7,1 14,3/7,7 
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З результатів розрахунку можна відзначити, що похибка не носить 

систематичний характер і пов’язана з окремими викидами. Значення показників 

елементарних стрибків потужності отримані за фактичними даними дещо виші, ніж 

розраховані за нормальним розподілом. 

 

2.4.3. Одногодинні стрибки чистого навантаження для різних сценаріїв 

інтеграції відновлюваних джерел енергії до Об’єднаної енергосистеми України 

 

Нижче розглянуто вплив різних сценаріїв інтеграції відновлюваних джерел 

енергії (α = {0.1, 0.5, 1.0}, β = {0.0, 0.25, 0.5}) на 1-годинні стрибки чистого 

навантаження. 

На рис. 2.7 наведено розподіл стрибків чистого навантаження для сценарію 

ВДЕ α = 0.1 β = 0.0.  

 

 

 

Параметри 

розподілу 

стрибків 

потужності: 

ΔРmax = 0,076 

ΔРmin = -0,070 

σ = 0,022 

max0,99 = 0,054 

min0,99 = -0,051 

max0,95 = 0,038 

min0,95 = -0,039 

 

 

 

Рис. 2.7. Розподіл стрибків чистого навантаження для рівня проникнення 

ВДЕ α = 0.1 β = 0.0. 

ΔhР, 

в.од. 
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З отриманого розподілу можна відзначити, що для даного сценарію 

спостерігається зростання екстремальних значень 1-но годинних стрибків чистого 

навантаження до 0.76 проти 0.68, однак їх кількість незначна (менше одного 

відсотка), тому їх можна розглядати як викиди. В той же час знижуються стрибки 

чистого навантаження в період з весни до осині під час ранкового та денного 

максимумів. Найбільше уповільнення денного зростання спостерігається навесні та 

восени. 

В денні години, період між ранковим та вечірнім максимумами, 

спостерігається незначне зростання  від’ємних стрибків. В нічний період розподіл 

стрибків залишається практично незмінним. В інші періоди, в  цілому, розподіл 

носить випадковий характер. 

Зі збільшенням частки СЕС в суміші ВДЕ до 0.25 (рис. 2.8) спостерігається 

зниження екстремальних значень 1-но годинних стрибків чистого навантаження 

(0.67 проти 0.76). Дане зниження відбувається за рахунок зменшення частки ВЕС в 

суміші ВДЕ. Стрибки навантаження енергосистеми переважають над стрибками 

ВДЕ. 

 

 

Параметри 

розподілу 

стрибків 

потужності: 

ΔРmax = 0,067 

ΔРmin = -0,069 

σ = 0,021 

max0,99 = 0,051 

min0,99 = -0,051 

max0,95 = 0,035 

min0,95 = -0,039 

Рис. 2.8. Розподіл стрибків чистого навантаження для рівня проникнення 

ВДЕ α = 0.1 β = 0.25. 

ΔhР, 

в.од. 
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З весни до осені істотно уповільнюються стрибки чистого навантаження під 

час ранкового та денного максимумів, в деякі періоди вони приймають від’ємне 

значення. Дане зниження пояснюється компенсацією ранкового підйому 

навантаження в енергосистемі за рахунок  наростання генерації СЕС. 

Після 12-ї години, внаслідок зниження генерації СЕС, спостерігається 

зростання стрибків чистого навантаження з майже постійною швидкістю аж до 

заходу сонця. 

В нічний період розподіл стрибків залишається практично незмінним. 

На рис. 2.9 наведено розподіл стрибків чистого навантаження для сценарію 

α = 0.1 β = 0.5. 

 

 

 

Параметри 

розподілу стрибків 

потужності: 

ΔРmax = 0,077 

ΔРmin = -0,068 

σ = 0,023 

max0,99 = 0,051 

min0,99 = -0,051 

max0,95 = 0,037 

min0,95 = -0,039 

 
 

Рис. 2.9. Розподіл стрибків чистого навантаження для рівня проникнення 

ВДЕ α = 0.1 β = 0.5. 

 

В даному випадку вплив сонячних електростанцій стає досить істотним. 

Ранкове зростання навантаження з весни до осені компенсується наростаючою 

генерацією СЕС. В першій половині дня збільшується кількість від’ємних стрибків 

чистого навантаження. В другій половині дня, внаслідок одночасного зростання 

навантаження енергосистеми та зниження генерації СЕС, відбувається істотне 

ΔhР, 

в.од. 
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зростання стрибків чистого навантаження, тобто, фактично ранковий максимум 

переміщується у другу половину дня з 14-ї до 17-ї години. 

В цілому за рік спостерігається зростання екстремальних значень 1-но 

годинних стрибків чистого навантаження до 0.77 проти 0.68.  

Для сценарію з рівнем проникнення відновлюваних джерел енергії α = 0.1 

незалежно від частки сонячних електростанцій вплив на розподіл 1-годинних 

стрибків чистого навантаження проявляється в зміні характеру розподілу без 

істотного зростання величини стрибків. Спостерігається зростання екстремальних 

значень стрибків чистого навантаження, однак їх частка менше 1 %. Згідно 

отриманих розподілів стрибків, генерація СЕС має більш істотний вплив на 

1-годині стрибки чистого навантаження, ніж ВЕС. Для частки ВДЕ на рівні 0.1 

стрибки навантаження споживачів продовжують переважати над стрибками ВДЕ 

майже в усьому діапазоні розглянутих значень β. 

На рис. 2.10 - 2.12  наведено розподіли стрибків чистого навантаження ОЕС 

України для сценаріїв α = 0.5 β = {0.0, 0.25, 0.5} відповідно. 

 

 

Параметри 

розподілу 

стрибків 

потужності: 

ΔРmax = 0,161 

ΔРmin = -0,155 

σ = 0,033 

max0,99 = 0,092 

min0,99 = -0,080 

max0,95 = 0,056 

min0,95 = -0,051 

Рис. 2.10. Розподіл стрибків чистого навантаження для рівня проникнення 

ВДЕ α = 0.5 β = 0.0. 

ΔhР, 

в.од. 
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Графіки свідчать, що стрибки потужності генерованої СЕС переважають над 

стрибками електроенергетичної системи та ВЕС. 

Для сценарію β = 0.0 вплив навантаження електроенергетичної системи 

помітний лише під час вечірнього максимуму навантажень, в інші години 

переважає вплив вітрогенерації  (рис. 2.9). В цілому, розподіл стрибків чистого 

навантаження має випадковий характер за винятком  характерних для ВЕС зон 

(рис. 2.2). 

 

 

 

Параметри 

розподілу 

стрибків 

потужності: 

ΔРmax = 0,158 

ΔРmin = -0,188 

σ = 0,042 

max0,99 = 0,101 

min0,99 = -0,108 

max0,95 = 0,072 

min0,95 = -0,066 

 
 

Рис. 2.11. Розподіл стрибків чистого навантаження для рівня проникнення 

ВДЕ α = 0.5 β = 0.25. 

 

Для сценарію α = 0.5 β = 0.25 (рис. 2.10) вплив сонячних електростанцій стає 

більш помітний. Денний розподіл стрибків чистого навантаження відповідає 

характеру зміни генерації СЕС в продовж доби. За рахунок ранкового зростання 

генерації сонячних електростанцій зникають характерні для типового графіка 

навантажень ОЕС України стрибки навантаження ранкового максимуму. Після 

ΔhР, 

в.од. 
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незначних ранкових позитивних стрибків чистого навантаження з’являються більш 

істотні від’ємні. Дані стрибки пов’язані з ранковим зростанням генерації СЕС.  

Для сценарію α = 0.5 β = 0.5 (рис. 2.11) розподіл стрибків чистого 

навантаження має характер, подібний до попереднього сценарію. За рахунок 

генерації сонячних електростанцій у другій половині дня значно зросли стрибки 

чистого навантаження, пов’язані з вечірнім зниженням сонячної активності. Також 

спостерігається істотне зростання екстремальних та максимальних значень 

стрибків чистого навантаження (майже в два рази). 

 

 

 

Параметри 

розподілу 

стрибків 

потужності: 

ΔРmax = 0,275 

ΔРmin = -0,273 

σ = 0,073 

max0,99 = 0,185 

min0,99 = -0,183 

max0,95 = 0,139 

min0,95 = -0,130 

 

 

Рис. 2.12. Розподіл стрибків чистого навантаження для рівня проникнення 

ВДЕ α = 0.5 β = 0.5. 

 

На рис. 2.13 - 2.15 наведено розподіли стрибків чистого навантаження ОЕС 

України для сценарію α = 0.92 β = {0.0, 0.25, 0.5}. Графіки свідчать, що стрибки 

потужності сонячних електростанцій переважають над стрибками потужності 

вітрових електростанцій.  

ΔhР, 

в.од. 
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Параметри 

розподілу 

стрибків 

потужності: 

ΔРmax = 0,263 

ΔРmin = -0,287 

σ = 0,054 

max0,99 = 0,150 

min0,99 = -0,146 

max0,95 = 0,086 

min0,95 = -0,085 

 

 

Рис. 2.13. Розподіл стрибків чистого навантаження для рівня проникнення 

ВДЕ α = 0.92 β = 0.0. 

 

Для сценарію інтеграції ВДЕ α = 0.92 без СЕС (β = 0.0) у порівнянні зі 

сценарієм α = 0.92 β = 0.5 спостерігається зниження екстремальних та 

максимальних значень (0,263 проти 0,275, та max0,95 = 0,086 проти max0,95 = 0,139), 

також знижується варіативність – 0,054 проти 0,073. Таким чином, незважаючи на 

значно вищій відсоток ВЕС (майже у двічі) у балансі енергосистеми, СЕС 

вимагають більшої гнучкості електроенергетичної системи. Екстремальні викиди, 

розташовуються переважно в першій половині доби в обмеженій зоні тривалістю 

до двох годин. В залежності від пори року дана зона починається в 4 години (літо) 

або в 6 годин (зима).  Після цього спостерігається скидання потужності. У вечірні 

години спостерігають екстремальні від’ємні стрибки, котрі потім змінюються 

зростанням. Їх розподіл має симетричний вигляд відносно ранкових стрибків.  

При збільшенні частки сонячної генерації до рівня β = 0.25 стає більш 

помітний вплив СЕС (рис. 2.14). 

ΔhР, 

в.од. 
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Параметри 

розподілу 

стрибків 

потужності: 

ΔРmax = 0,286 

ΔРmin = -0,350 

σ = 0,076 

max0,99 = 0,183 

min0,99 = -0,216 

max0,95 = 0,131 

min0,95 = -0,130 

 

 

Рис. 2.14. Розподіл стрибків чистого навантаження для рівня проникнення 

ВДЕ α = 0.92 β = 0.25. 

 

Розподіл стрибків чистого навантаження електроенергетичної системи 

повторює розподіл стрибків сонячних електростанцій. Ранкові позитивні стрибки 

викликані зміною генерації вітрових електростанцій, змінюються на від’ємні. 

Для сценарію α = 0.92, β = 0.5 (рис. 2.15) максимальні стрибки 

сконцентровано в зоні генерації СЕС. В іншій частині стрибки чистого 

навантаження, величина яких майже в три рази нижче (до 0,086), розподіляються 

випадковим чином. 

Слід зазначити, що сценарій α = 0.92, тобто покриття навантаження 

електроенергетичної системи практично повністю за рахунок вітрових та сонячних 

електростанцій, мало ймовірний. Генерація даного виду джерел відновлюваної 

енергії нерівномірно розподілена впродовж року, а технології акумулювання таких 

значних обсягів на тривалий період відсутні. 

ΔhР, 

в.од. 
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Параметри 

розподілу 

стрибків 

потужності: 

ΔРmax = 0,486 

ΔРmin = -0,514 

σ = 0,137 

max0,99 = 0,342 

min0,99 = -0,352 

max0,95 = 0,258 

min0,95 = -0,258 

 

 

Рис. 2.15. Розподіл стрибків чистого навантаження для рівня проникнення 

ВДЕ α = 0.92 β = 0.50. 

 

2.4.4. Багатогодинні градієнти чистого навантаження 

 

Пуск та вихід на паралельну роботу енергоблоку в залежності від типу 

електростанції, часу перебування поза роботою зазвичай триває більше однієї 

години (табл. 3.1). Для забезпечення балансу активної потужності оптимальний 

склад генеруючого обладнання електростанцій має змінюватись у часі в залежності 

зміни навантаження та роботи ВДЕ.  

Для визначення вимог до гнучкості ЕЕС в продовж доби скористаємось 

методом градієнтних кривих [17, 19, 79]. 

На рис. 2.16 наведено градієнтні криві 1-го і 99-го процентилей для сценарію 

інтеграції ВДЕ α = {0,1, 0.25, 0.5} і частки СЕС β = {0.0,0.25,0.5}.  

При рівні проникненні ВДЕ α = 0.1 (рис. 2.16 а) градієнтні криві для всіх 

значень β позитивних стрибків чистого навантаження мало відрізняються від 

стрибків навантаження споживачів в усьому діапазоні значень. Для від’ємних 

ΔhР, 

в.од. 
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стрибків чистого навантаження вплив джерел відновлюваної генерації стає 

помітним лише в чотирьох годинному діапазоні. Вплив стрибків 

вітроелектростанцій переважає над навантаженням ЕЕС та сонячними 

електростанціями. Збільшення частки СЕС в суміші ВДЕ має позитивний вплив на 

усьому часовому інтервалі. 

 

а); 

 
  

б). 

 
  

в). 

 
 

Рис. 2.16. Градієнтні криві 1-го і 99-го процентилей для різних рівнів 

інтеграції ВДЕ. 
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Починаючи з α = 0.25 (рис. 2.16 б) стрибки потужності ВДЕ переважають над 

стрибками навантаження ЕЕС. Для частки β = 0.25 СЕС не дає додаткового 

зростання стрибків чистого навантаження. При досягненні частки СЕС β = 0.50 

спостерігається істотне зростання позитивних стрибків навантаження на усьому 

часовому інтервалі. Для від’ємних стрибків вплив генерації сонячних 

електростанцій проявляється лише на часовому інтервалі більше 10 годин. 

Для сценарію α = 0.5 (рис. 2.16 в) вплив СЕС на позитивні стрибки чистого 

навантаження стає більш істотним. Для від’ємних стрибків, як і для інших 

сценаріїв, переважають стрибки ВЕС. 

Дані криві слід розглядати як криві екстремальних значень. Доцільність 

закладання резерву для їх компенсації потребує додаткового обґрунтування. Для 

відпрацювання цих стрибків можуть бути використані швидкодіючі електростанції 

з короткотривалим часом роботи впродовж доби – гідроакумулюючі електростанції 

(ГАЕС) або накопичувачі енергії, наприклад, електрохімічні. Крім цього, від’ємні 

екстремальні стрибки можуть бути усунені за рахунок обмеження швидкості зміни 

потужності ВДЕ. Найбільша швидкість спостерігається на часових інтервалах до 

6 годин. На інтервалах більше 6-ти годин швидкість уповільнюється. Особливої 

уваги потребують стрибки чистого навантаження в часовому інтервалі до декількох 

годин, бо для інтервалів більше 6-ти годин для компенсації стрибків, за умови 

завчасного прогнозування цих змін, може бути введена додаткова генеруюча 

одиниця навіть з холодного стану (табл. 2.1). 

Наведені криві можуть бути використані для оцінки потреби ЕЕС в 

аварійному резерві потужності на короткочасний термін (до декількох годин), 

оскільки такі стрибки можна розглядати як слабопрогнозовані.  

На рис. 2.17 наведено градієнтні криві 5-го і 95-го процентилей для сценаріїв 

ВДЕ α = {0,1, 0.25, 0.5} і частки СЕС β = {0.0,0.25,0.5}. На дані значення слід 

орієнтуватись при визначені величини обертового резерву на традиційних 

електростанціях ЕЕС, оскільки ймовірність їх виникнення досить висока. 

Характер зміни стрибків чистого навантаження для різних часових інтервалів 

подібний до характеру 1-го і 99-го процентилей. Змінюються лише величина 
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стрибків чистого навантаження. В залежності від сценарію максимальне значення 

може сягати 0.67 проти 0.80 (99-й процентиль). 

 

а); 

 
  

б); 

 
  

в); 

 
 

Рис. 2.17. Градієнтні криві 5-го і 95-го процентилей для різних рівнів 

інтеграції ВДЕ. 
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В табл. 2.4 наведено параметри 1-годинних та 6-годинних стрибків чистого 

навантаження для різних сценаріїв інтеграції ВДЕ.  

Таблиця 2.4 

Параметри 1-годинних та 6-годинних стрибків чистого навантаження  

для різних сценаріїв інтеграції ВДЕ 

α β 

Процентиль [доля пикового навантаження] 

1-годинні стрибки 6-годинні стрибки 

Станд. 

відхил. 
99-й 1-й 95-й 5-й 

Станд. 

відхил. 
99-й 1-й 95-й 5-й 

0.0 0.0 0.023 0.052 -0.052 0.039 -0.040 0.073 0.173 -0.156 0.133 -0.112 

0.1 

0.0 0.022 0.054 -0.051 0.039 -0.038 0.088 0.180 -0.205 0.135 -0.156 

0.25 0.021 0.051 -0.051 0.035 -0.039 0.079 0.149 -0.184 0.113 -0.141 

0.5 0.023 0.051 -0.051 0.037 -0.039 0.085 0.177 -0.169 0.139 -0.131 

0.25 

0.0 0.025 0.062 -0.054 0.044 -0.039 0.129 0.208 -0.375 0.156 -0.269 

0.25 0.026 0.056 -0.055 0.042 -0.042 0.120 0.222 -0.299 0.168 -0.217 

0.5 0.038 0.093 -0.084 0.070 -0.057 0.168 0.371 -0.285 0.311 -0.231 

0.5 

0.0 0.033 0.092 -0.080 0.056 -0.051 0.210 0.296 -0.705 0.208 -0.486 

0.25 0.042 0.100 -0.108 0.072 -0.065 0.214 0.410 -0.540 0.315 -0.395 

0.5 0.074 0.185 -0.183 0.140 -0.130 0.335 0.725 -0.652 0.604 -0.523 

 

З даних, наведених у табл. 2.4, можна відзначити, що при інтеграції ВДЕ на 

рівні до 10 % від загального споживання електричної енергії вплив на стрибки 

чистого навантаження навіть у 6-годинному діапазоні незначний. Зростає лише 

варіативність та від’ємні стрибки, однак останні досить легко можуть бути 

компенсовані за рахунок обмеження генерації будь-якої електростанції ЕЕС. 
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На рис. 2.18 наведено графік впливу різних сценаріїв інтеграції ВДЕ на 1-

годинні стрибки чистого навантаження для 99-го процентиля. Даний графік також 

свідчить, що вітрова генерація має менший вплив на 1-годинні стрибки корисного 

навантаження, ніж сонячна (для максимального значення, меншого 0.2 од. проти 

0,733 од.). При частці СЕС до β = 0.2 спостерігається зниження стрибків. Особливо 

істотний вплив сонячних електростанцій на зменшення стрибків при α = 0.1. В 

цілому оптимальним співвідношенням ВЕС та СЕС для сценарію α = 0.1 з точки 

зору мінімізації стрибків чистого навантаження становить від 0.25 до 0.4. 

При α = 0.1 β = {0.05 - 0.6} 1-годинні стрибки чистого навантаження не 

перевищують стрибків навантаження ЕЕС. 

 

 

Рис. 2.18. Вплив різних сценаріїв інтеграції ВДЕ на 1-годинні стрибки 

чистого навантаження для 99-го процентиля. 

ΔhР, 

в.од. 
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2.5. Вплив географічного розосередження джерел відновлюваної генерації на 

стрибки чистого навантаження 

 

Для джерел відновлюваної генерації, розташованих па певній відстані, за 

рахунок відмінності кліматичних умов добовий хід генерованої потужності може 

відрізнятись.   

Для оцінки впливу географічного розосередження вітрових та сонячних 

електростанцій на стрибки чистого навантаження розраховано коефіцієнти 

кореляції r [76]: 

 

𝑟 =
∑(𝑥−�̅�)(𝑦−�̅�)

√∑(𝑥−�̅�)2 ∑(𝑦−�̅�)2
, (2.5) 

 

де: х, у – величини стрибків чистого навантаження для досліджуваних 

площадок; 

�̅�, �̅� - середні значення стрибків чистого навантаження для досліджуваних 

площадок. 

Результати розрахунку значень коефіцієнтів кореляції генерованої 

потужності та її 1-годинних стрибків для ВЕС, розташованих на різних відстанях 

наведено на рис. 2.19 та в табл. 2.5 та 2.6. 

 

Рис. 2.19. Залежність коефіцієнту кореляції від відстані між ВЕС. 
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Таблиця 2.5  

Значення коефіцієнтів кореляції потужності генерованої ВЕС для різних регіонів 

України 

 

Ботієве Воловець Дніпро Кривий 

Ріг 

Ленін-

ське 

Луганськ Очаків 

Воловець 0.09       

Дніпро 0.68 0.16      

Кривий Ріг 0.64 0.18 0.86     

Ленінське 0.75 0.09 0,45 0.44    

Луганськ 0.57 0.13 0.61 0.46 0.41   

Очаків 0.54 0.23 0.62 0.78 0.40 0.33  

Сімферополь 0.67 0.16 0.52 0.52 0.78 0,40 0.52 
 

 

Таблиця 2.6  

Значення коефіцієнтів кореляції 1-годинних стрибків потужності ВЕС для різних 

регіонами України 

 

Ботієве Воловець Дніпро Кривий 

Ріг 

Ленін-

ське 

Луганськ Очаків 

Воловець 0.05       

Дніпро 0.33 0.07      

Кривий Ріг 0.30 0.09 0.60     

Ленінське 0,36 0.02 0,10 0.12    

Луганськ 0.25 0.03 0.31 0.22 0.09   

Очаків 0.26 0.10 0.28 0.46 0.14 0.12  

Сімферополь 0.28 0.04 0.19 0.19 0.33 0.13 0.20 

 

З результатів розрахунку можна помітити, що для ВЕС коефіцієнт кореляції 

1-годинних стрибків потужності в двічі нижчий, ніж для генерованої потужності. 

Зниження залежності має нелінійний характер як для потужності, так і для 

стрибків. При відстані понад 300 км взаємна кореляція 1-годинних градієнтів 

потужності майже відсутня. 
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В табл. 2.7 наведено параметри 1-годинних стрибків для комбінацій ВЕС 

розташованих на різних площадках. З таблиці можна відзначити, що як при 

збільшенні кількості ВЕС, так і при зростанні відстані між ними, спостерігається 

зменшення величини стрибків потужності генерованої ВЕС. 

Таблиця 2.7  

Зміна параметрів стрибків потужності ВЕС в залежності від кількості станцій та 

відстані між ними 

Кількість ΔРmax ΔРmin σ min0,95 min0,05 

Одна станція 0.288 -0.275 0.048 0.083 -0.079 

3 ВЕС (250 км) 0.248 -0.201 0.044 0.075 -0.068 

2 ВЕС (970 км) 0.244 -0.172 0.038 0.063 -0.061 

5 ВЕС (335 км) 0.198 -0.191 0.037 0.062 -0.056 

Україна 0.184 -0.158 0.032 0.054 -0.048 

 

На рис. 2.20 наведено графіки залежності коефіцієнтів кореляції 1-годинних 

стрибків та генерованої потужності для СЕС розташованих на різних відстанях.  

 

 

Рис. 2.20. Залежність коефіцієнту кореляції від відстані між СЕС. 



 

72 

В цілому за рік для СЕС спостерігається досить висока кореляційна 

залежність навіть для значних відстаней – більше 0,4 на відстані 900 км. Для 

окремих сезонів року кореляційна залежність має нижче значення. У  табл. 2.8 та 

на рис. 2.21 наведено залежність коефіцієнту кореляції від відстані між СЕС за 

сезонами року. 

Таблиця 2.8 

Значення коефіцієнтів кореляції 1-годинних стрибків потужності СЕС для різних 

регіонів України 

 

Вінниця Ленін-

ське 

Миколаїв Тернопіль Харків Хмель-

ницький 

1 2 3 4 5 6 7 

Зима 

Арциз 0,695 0,410 0,669 0,623 0,410 0,661 

Вінниця  0,404 0,610 0,691 0,389 0,847 

Ленінське   0,513 0,334 0,560 0,366 

Миколаїв    0,455 0,607 0,527 

Тернопіль     0,292 0,822 

Харків       0,358 

Весна 

Арциз 0,796 0,689 0,808 0,720 0,634 0,334 

Вінниця  0,635 0,760 0,785 0,609 0,896 

Ленінське   0,768 0,520 0,767 0,550 

Миколаїв    0,633 0,739 0,694 

Тернопіль     0,489 0,864 

Харків      0,524 

Літо 

Арциз 0,858 0,619 0,879 0,790 0,729 0,036 

Вінниця  0,546 0,825 0,859 0,690 0,933 

Ленінське   0,712 0,452 0,781 0,522 

Миколаїв    0,738 0,804 0,781 

Тернопіль     0,582 0,917 

Харків      0,637 
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Продовження таблиці 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Осінь 

Арциз 0,782 0,613 0,815 0,662 0,546 0,626 

Вінниця  0,532 0,704 0,725 0,534 0,865 

Ленінське   0,738 0,370 0,754 0,447 

Миколаїв    0,540 0,664 0,622 

Тернопіль     0,372 0,811 

Харків      0,453 

 

З графіку, наведеного на рис. 2.21, можна відзначити, що для сезонів з 

найбільшою сонячною активністю (весни та літа), коефіцієнт кореляції стрибків 

вище, а для зими та осені, відповідно, нижче. 

 

 

Рис. 2.21. Залежність коефіцієнтів кореляції 1-годинних стрибків потужності 

СЕС за сезонами року. 
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В табл. 2.9 наведено параметри 1-годинних стрибків для комбінацій СЕС 

розташованих на різних площадках. Можна відзначити, що для СЕС, так само як і 

для ВЕС, при збільшенні кількості СЕС та відстані між ними спостерігається 

зменшення величини стрибків потужності генерованої СЕС. 

Таблиця 2.9 

Зміна параметрів стрибків потужності СЕС в залежності від кількості станцій та 

відстані між ними 

Кількість ΔРmax ΔРmin σ 
min0,95 min0,05 

Одна станція 0.353 -0.336 0.115 0.187 -0.183 

3 СЕС (415 км) 0.346 -0.270 0.107 0.175 -0.168 

2 СЕС (660 км) 0.320 -0.264 0.103 0.167 -0.170 

Україна 0.238 -0.251 0.096 0.157 -0.151 

 

2.6. Можливості масштабування результатів моделювання для інших 

сценаріїв розвитку ОЕС України 

 

Очевидно, що результати моделювання досить точно будуть описувати 

стрибки чистого навантаження для розглянутого профілю графіків споживання та 

генерації СЕС та ВЕС. Проте, залишається питання можливості застосування 

результатів для інших умов.  

Нижче наведено чинники, що можуть мати вплив на результати 

моделювання: 

– мінливість електричної енергії генерованої ВЕС може зменшитися під 

час встановлення більшої кількості турбін. 

– зміна клімату може привести до більш екстремальних погодних явищ. 

Дані зміни відбуваються досить повільно. 

– більш сучасні  ВЕУ можуть мати «більш плоскі» криві потужності  

[18, 80]. 

– навантаження енергосистеми також може змінитися: ритм роботи і 

відпочинку людей, структурні зміни в економіці, автономність домогосподарств і 

промисловості також можуть впливати на вимоги до гнучкості енергосистеми. 



 

75 

Більшість розглянутих чинників (окрім зміни навантаження енергосистеми) 

будуть сприяти зниженню стрибків чистого навантаження, тобто пом’якшувати 

вимоги до гнучкості енергосистеми.  

Для оцінки впливу рівня споживання електричної енергії на стрибки 

потужності виконаємо порівняння 1-годинних стрибків потужності для декількох 

років з різним рівнем споживання електричної енергії. 

На рис. 2.22 наведено розподіл стрибків навантаження у відносних одиницях 

для 2012 р., 2013 р., 2017 р. та 2018 р. Після подій 2014 р. в Україні відбувся спад 

економіки з відповідним зниженням споживання електричної енергії (приблизно на 

20%) [46]. Якщо поглянути на графік розподілу стрибків навантаження ОЕС 

України, то можна відзначити, що їх розподіл за роками має подібний характер. 

 

 
Рис. 2.22. Розподіл стрибків потужності за роками. 

 

Таким чином, можна припустити, що зміна обсягу споживання електричної 

енергії істотно не впливає на конфігурацію розподілу самих стрибків навантаження 

ОЕС України. 

Розвиток СЕС за рахунок дахових сонячних станцій також буде дещо 

знижувати величину стрибків. Це можна пояснити тим, що дахові СЕС не завжди 
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мають оптимальну орієнтацію з точки зору максимальної генерації електричної 

енергії, через це графіки генерації СЕС, навіть тих, що розташовані поруч, 

відрізняються і частково компенсують один одного. На рис. 2.23 наведено приклад 

добового графіка генерації двох збірок фотоелектричних модулів, розташованих на 

різних скатах даху одного будинку. 

 

 

Рис. 2.23. Приклад генерації різних збірок фотоелектричних модулів 

розташованих на різних скатах одного даху. 

 

Даний ефект використовують на промислових сонячних електростанціях. На 

рис. 2.24 наведено приклад встановлення фотоелектричних модулів на СЕС Дона 

потужністю 1,996 МВт [82, 83]. 

ФЕМ розташовано в східно-західному напрямку для кращого розподілу 

генерації впродовж дня. Генерація починається раніше і закінчується пізніше, при 
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цьому максимум генерації нижчій, ніж для станції з класичним розташуванням 

ФЕМ. 

 

Рис. 2.24. Сонячна електростанція Дона потужністю 1,996 МВт. 

 

Таким чином, можна відзначити, що в цілому, вимоги до гнучкості будуть 

нижче, ніж отримані під час розрахунків, оскільки розвиток технології 

перетворення енергії вітру та сонця в електричну енергію постійно покращується 

та відбувається збільшення розподіленої генерації на базі ВДЕ невеликої 

потужності. 

 

2.7. Висновки до розділу 

 

При дослідженні стрибків чистого навантаження для різних сценаріїв 

розвитку ВДЕ було отримано наступні результати. 

1. Інтеграція ВДЕ на рівні до 10% практично не впливає на максимальні 

значення стрибків чистого навантаження та його варіативність. Значення 



 

78 

стандартного відхилення та максимальної позитивної 1-годинної зміни чистого 

навантаження  становлять 0,023 та 0,037 в.од./год. відповідно. При подальшому 

збільшенні частки ВЕС та СЕС зміни потужності цього типу електростанцій 

переважають над змінами навантаження споживачів. При цьому значення 

стандартного відхилення та позитивної зміни чистого навантаження  становлять: 

 для 25 %: 0,038 та 0,070 в.од./год. відповідно; 

 для 50 %: 0,070 та 0,140 в.од./год.  

2. Для частки ВДЕ більше 10% на величину стрибків чистого 

навантаження істотний вплив має співвідношення ВЕС та СЕС. При збільшенні 

частки СЕС зростає варіативність та екстремальні значення стрибків чистого 

навантаження. При досягненні значення ВДЕ в балансі енергосистеми 50% від 

загального споживання електричної енергії істотно змінюється конфігурація 

добового графіка навантажень енергосистеми – замість ранкового зростання 

навантаження з’являється зниження. 

3. Найбільшої уваги потребують позитивні 1-годинні стрибки чистого 

навантаження, величина яких для частки ВДЕ 25% може сягати значення 0,094 

максимального навантаження енергосистеми (близько 3 ГВт/год.) та 0,185 (близько 

5,9 ГВт/год.) для 50% ВДЕ в балансі ЕЕС. 

4. Для ВЕС розташованих на відстані понад 300 км одна від одної 1-годинні 

зміни потужності майже не корелюють. Для СЕС помірна кореляція 1-годинних 

змін потужності спостерігається навіть для відстаней до 900 км. Тому 

розосередження ВЕС та СЕС на значній території дозволяє зменшити величину 

стрибків чистого навантаження, та знизити вимоги до гнучкості енергосистеми.  
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РОЗДІЛ 3  

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВДЕ НА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РОБОТИ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

3.1. Загальні методи оцінки надійності електроенергетичних систем 

 

Існують два основних методи з оцінки надійності ЕЕС: аналітичний та 

імітаційний [56]. Аналітичні методи базуються на прямих чисельних розрахунках 

за допомогою математичної моделі. За рахунок спрощень та припущень при 

розрахунках надійності електроенергетичної системи аналітичними методами 

обчислення може бути виконано досить швидко. Однак через ці спрощення 

результат аналізу може втратити частину своєї значущості. Крім того, аналітичний 

підхід не дозволяє моделювати широкий спектр умов експлуатації. Через це 

аналітичні методи використовуються, як правило, при проектуванні. 

Імітаційне моделювання здійснюється шляхом імітації реального процесу 

випадкового поводження електроенергетичної системи. Це дозволяє враховувати 

більшість аспектів непередбачених при проектуванні чи плануванні розвитку ЕЕС 

(наприклад, простій елементів внаслідок аварійного ремонту), та отримати повне 

уявлення про можливі недоліки енергосистеми і значення параметрів надійності. 

Як правило, дані підходи базуються на моделюванні методом Монте-Карло 

(ММК). 

Основний недолік імітаційних методів полягає в тому, що для отримання 

задовільного результату, потрібно виконати значний обсяг розрахунків - від 1000 

до 3000 циклів. Незважаючи на це, імітаційні методи досить широко 

застосовуються на практиці, особливо при плануванні розвитку ЕЕС. 

Дослідження надійності електроенергетичних систем може здійснюватися як 

для окремих характерних для роботи ЕЕС проміжків часу, так і для значно 

більшого часового інтервалу [56, 84]. 

В першому випадку, як правило, моделювання здійснюється для максимуму, 

мінімуму навантажень енергосистеми та паводку. В другому випадку виконується 
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послідовне моделювання для кожного відрізку часу в хронологічному порядку. 

Вибір конкретного підходу моделювання залежить від поставленої задачі. 

Раптові зміни потужності генерованої ВДЕ спричинені стохастичною 

природою, особливо при несприятливих умовах можуть сягати значень, що за 

величиною відповідають втраті енергоблоку на електростанції. Тому, при 

дослідженні впливу відновлюваних джерел енергії на роботу ЕЕС дуже важливо 

розглянути як можна більше можливих режимів сумісної роботи ВДЕ з іншими 

електростанціями електроенергетичної системи. Для дослідження сумісної роботи 

відновлюваних джерел енергії найкраще підходить саме імітаційне моделювання. 

 

3.2. Стан ЕЕС як випадковий процес  

 

В теорії надійності стани системи в довільний момент часу розглядаються як 

дискретні і визначаються тією чи іншою сукупністю станів елементів {xi}, що 

входять до складу системи S(t) = 𝑋(t) = {x1(t), x2(t), …, xn(t)}, де t – параметр 

досліджуваного процесу, в нашому випадку – час [85]. При цьому, вважається, що 

кожен елемент може перебувати в одному з двох станів – робота (xі(t) = 1) або 

відмова (xі(t) = 0). Таким чином, процес функціонування кожного елемента може 

розглядатись як альтернуючий – робочий стан (елемент ввімкнено, xі(t) = 1) та стан 

аварійно-відновлювального ремонту (елемент вимкнено, xі(t) = 0) (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Альтернуючий процес роботи елементу. 

 

Тривалості того чи іншого стану (робота/відновлення) є неперервними 

випадковими величинами. Процеси, де тривалості станів (відповідно, і самі стани) 
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є випадковими величинами, зазвичай називають стохастичними, імовірнісними або 

випадковими процесами. 

В сутності, стохастичний процес представляє собою множину випадкових 

величин, що утворюють впорядковану послідовність. Наприклад, тривалість 

безвідмовної роботи і відновлення утворюють послідовність випадкових значень, 

таким чином, що цю послідовність можна розглядати в якості стохастичного 

процесу. 

Параметр – t (час) може бути безперервним (як у випадку, що розглядається) 

або дискретним (що часто використовується для практичних розрахунків 

динамічних процесів). Дискретний параметр може приймати кінцеве або 

нескінченне число значень, безперервний параметр, звісно, може приймати тільки 

нескінченне число значень. Значення, що приймає випадкова величина, утворюють 

простір станів. Цей простір, в свою чергу, може бути дискретним (стани елементів 

ЕЕС) або безперервним  (наявний ресурс електротехнічного пристрою). 

Ймовірності реалізації випадкової величини Х(t) в загальному випадку 

залежать від значень, що були прийняті всіма випадковими величинами до моменту 

часу t, тобто від попереднього проходження процесу [85]. Однак, для практичних 

розрахунків більш цікавий клас стохастичних процесів, що мають наступну 

особливість, яка показує для дискретного параметра {t1 < t2 < … < tn}, – імовірність 

того, що в момент tn випадкова вилична прийме значення Хn, не залежить від станів 

{Х1, Х2, …, Хn-2}: 

                                             𝑃(𝑋𝑛|𝑋1,  𝑋2, … , 𝑋𝑛−1) = 𝑃(𝑋𝑛|𝑋𝑛−1). (3.1) 

 

Процеси, що володіють цією властивістю, називаються марківськими. В 

марківському процесі імовірність стану системи в наступний момент часу не 

залежить від того, який випадковий процес протікав в минулому, а залежить лише 

від стану, в якому процес знаходиться в даний час. Такий процес називають 

процесом без наслідків. 

В марківському процесі і параметр, і простір станів можуть бути як 

дискретними, так і безперервними. Марківський процес з дискретним параметром 
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називають ланцюгом Маркова. Тут визначальною є імовірність того, що в момент 

t +Δt система буде перебувати в стані Хj за умови, що в момент t система перебувала 

в стані Хі, тобто 

𝑃{Х (𝑡 + 𝛥𝑡) = 𝑋𝑗|𝑋(𝑡) =  𝑋𝑗} = 𝑝𝑖𝑗(𝑡, 𝛥𝑡 ). (3.2) 

Ці умовні імовірності називають імовірностями переходів. Якщо 𝑝𝑖𝑗 не 

залежать від t, а залежать лише від кроку за часом Δt, ймовірність переходів в 

однорідному марківському процесі пропорційна Δt: 

𝑝𝑖𝑗  (𝛥𝑡) ≈ 𝜆𝑖𝑗𝛥𝑡, (3.3) 

а ймовірність відсутності переходу (зміни стану): 

𝑃{Х (𝑡 + 𝛥𝑡) = 𝑋𝑖|𝑋(𝑡) =  𝑋𝑖} = 𝑝𝑖𝑗(𝛥𝑡 ) ≈ 1 − 𝜆𝑖𝛥𝑡. (3.4) 

Величини 𝜆𝑖𝑗 і 𝜆𝑖 називають інтенсивностями переходів. Їх можна визначити 

наступним чином: 

𝜆𝑖𝑗 = lim
𝛥𝑡→0

𝑝𝑖𝑗(𝛥𝑡 )

𝛥𝑡
, 

𝜆𝑖 = lim
𝛥𝑡→0

1 − 𝑝𝑖𝑗(𝛥𝑡 )

𝛥𝑡
. 

(3.5) 

В однорідному марківському процесі процеси інтенсивності переходів 

постійні (не залежать від часу). 

Марківські процеси належать до класу стаціонарних процесів. Випадковий 

процес називається стаціонарним, якщо розподіл ймовірностей інваріантні 

відносно зсуву за параметром t: 

𝑃{(Х1, 𝑡1 + 𝑡 0), (Х2, 𝑡2 + 𝑡0), … , (Х𝑛, 𝑡𝑛 + 𝑡 0)} = 

=  𝑃{(Х1, 𝑡1), (Х2, 𝑡2), … , (Х𝑛, 𝑡𝑛)}. 
(3.6) 

При дослідженні надійності електроенергетичної системи в основному 

розглядаються стаціонарні процеси марківського типу. Процес відмова-

відновлення елемента ЕЕС (стан – бінарна випадкова величина) може бути 

представленим як послідовність тривалого робочого (напрацювання на відмову) і 

ремонтного станів: 

𝑆(𝑡) =  {(𝑡р1, 𝑡в1), (𝑡р2, 𝑡в2), … , (𝑡р𝑛, 𝑡в𝑛)}, (3.7) 

де: пара (𝑡р1, 𝑡в1), і = 1, …, n утворюють цикл «робота-відновлення». 
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Оскільки марківські процеси є процесами «без наслідків», сумарні тривалості 

циклу {𝑡р𝑖 , 𝑡в𝑖} є незалежними випадковими величинами, і в силу стаціонарності 

вони описуються однаковим законом розподілу. Однаковими законами розподілу 

𝐹(𝑡р), 𝐹(𝑡в) описуються і складові циклу –  𝑡р𝑖 , 𝑡в𝑖 . 

 

3.3. Особливості застосування методу Монте-Карло для оцінки надійності 

електроенергетичних систем 

 

Метод Монте-Карло – загальна назва групи числових методів, заснованих на 

одержанні великої кількості реалізацій стохастичного (випадкового) процесу, який 

формується у той спосіб, щоб його імовірнісні характеристики збігалися з 

аналогічними величинами задачі, яку потрібно розв'язати [86].  

ММК в даній задачі — це метод імітації для приблизного відтворення 

реальних явищ. Він об'єднує аналіз чутливості (сприйнятливості) і аналіз розподілу 

ймовірностей вхідних змінних. Цей метод дає змогу верифікувати математичну 

модель. Побудова моделі починається з визначення функціональних залежностей у 

реальній системі. Після чого можна одержати кількісний розв'язок, 

використовуючи теорію імовірності й таблиці випадкових чисел. 

Метод Монте-Карло широко використовується для симуляції випадкових 

процесів при комп’ютерному (числовому) моделюванні [56].  

Основним параметром, що використовується при оцінці надійності, є 

математичне очікування показника надійності. 

Нехай Q позначимо ймовірність відмови системи, а xi – індикаторна змінна, 

яка приймає значення: 1) xi = 0, якщо система знаходиться в працездатному стані; 

2) xi = 1, якщо система знаходиться в неробочому стані. 

Оцінка ймовірної відмови системи задається рівнянням: 

 

𝑄 =  
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 , (3.8) 

 

де: N - кількість можливих станів системи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Незміщена дисперсія вибірки  (тобто з поправкою Бесселя) дорівнює: 

 

𝑉(𝑥) =  
1

𝑁−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝑄)2𝑁

𝑖=1 . (3.9) 

 

Коли розмір вибірки є достатньо великим, рівняння (3.9) можна 

апроксимувати: 

 

𝑉(𝑥) =  
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − 𝑄)2𝑁

𝑖=1 . (3.10) 

 

Оскільки індикаторна змінна xi може приймати значення 0 або 1, можна 

стверджувати, що: 

 

∑ 𝑥𝑖
2𝑁

𝑖=1 = ∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 . (3.11) 

 

Підставляючи рівняння (3.8) і (3.11) в рівняння (3.10), отримаємо: 

 

𝑉(𝑥) =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2 −
1

𝑁
∑ 2𝑥𝑖𝑄 +

1

𝑁
∑ 𝑄

2
=  𝑄 − 𝑄

2𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1 . (3.12) 

 

Важливо відзначити, що рівняння (3.8) дає лише оцінку імовірної відмови 

системи. Невизначеність навколо оцінки може бути виміряна дисперсією оцінки 

очікування: 

 

𝑉(𝑄) =
1

𝑁
𝑉(𝑥) =

1

𝑁
(𝑄 − 𝑄

2
). (3.13) 

 

Рівень точності моделювання Монте-Карло може бути виражений 

коефіцієнтом варіації, який визначається як: 

 

𝑎 =  
√𝑉(𝑄)

𝑄
. (3.14) 

 

Підставляючи (3.13) в (3.14), отримуємо: 

 

𝑎 =  √
1−𝑄

𝑁𝑄
. (3.15) 
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Рівняння (3.15) можна перезаписати як: 

 

𝑁 =  
1−𝑄

𝑎2𝑄
. (3.16) 

 

Рівняння (3.16) вказує на два важливі моменти: 

1. Для бажаного рівня точності a необхідна кількість зразків N залежить від 

оцінки імовірної відмови системи, але не залежить від розміру системи. Тому ММК 

підходять для оцінки надійності великої електроенергетичної системи. Це є 

важливою перевагою методів Монте-Карло порівняно з методами аналітичного 

аналізу для оцінки надійності. 

2. Імовірність відмови  при практичній оцінці надійності системи зазвичай 

набагато менша, ніж 1,0. Тому: 

 

𝑁 ≈
1

𝑎2𝑄
. (3.17)  

 

Це означає, що кількість зразків N приблизно обернено пропорційна 

імовірної відмови системи. Іншими словами, у випадку дуже надійної системи, для 

досягнення заданого рівня точності потрібна велика кількість зразків. 

У процесі моделювання оціночні показники наближатимуться до своїх 

"реальних" значень. Моделювання триває доки оціночні індекси надійності не 

досягнуть заданого ступеню достовірності. Мета правила зупинки полягає у 

створенні компромісу між необхідною точністю і витратами на обчислення. 

За критерій збіжності при моделюванні методом Монте-Карло як правило 

використовується коефіцієнт варіації α: 

 

𝛼 =
𝜎

𝐸(𝑋)
, (3. 18) 

 

де: Е(X) – є розрахункове математичне очікування індексу; 

σ – стандартне відхилення від розрахункового математичного очікування: 

 

𝜎2 =
1

𝑁(𝑁−1)
∑ [𝑋𝑖 − 𝐸(𝑋)]2𝑁

𝑖=1 . (3. 19) 
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При моделюванні для визначення часу зупинки можна використовувати 

одне з правил: 

1. Моделювання зупиняється, коли коефіцієнт варіації менше попередньо 

визначеного значення допуску. 

2. Моделювання зупиняється на заданій кількості вибірок і перевіряється, чи 

є коефіцієнт варіації прийнятним. Якщо ні, то кількість зразків може бути 

збільшена. 

 

3.4. Моделювання роботи енергоблоків для розрахунку показників надійності 

електроенергетичної системи 

 

Електростанції, що приймають участь у покритті добового графіка 

навантажень, можна поділити на три типи в залежності від частини добового 

графіка навантажень, в якій вони працюють. Зазвичай на добовому графіку 

виділяють три зони: базова, напівпікова та пікова (рис. 3.2) [88, 89]. 

 
Рис. 3.2. Добовий графік навантаження ОЕС України. 

 

В базовій зоні працюють електростанції з кількістю годин використання 

встановленої потужності більше 6000 год./рік (атомні електростанції, 
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теплоелектроцентралі) та частково ГЕС під час паводку та для підтримки рівня 

води в річках. 

У напівпіковій зоні працюють електростанції з кількістю годин використання 

встановленої потужності від 2000 до 6000 год./рік. У цій зоні повинні працювати 

високо маневрені електростанції такі, як ГЕС, однак в ОЕС України через дефіцит 

високоманеврових потужностей у цій частині активно використовуються ТЕС.  

У піковій зоні працюють електростанції з кількістю годин використання 

встановленої потужності менше 2000 год./рік. Це високо маневрені електростанції 

– ГЕС, ГАЕС, газотурбінні установки. 

Кожен енергоблок можна розглядати як відновлюваний елемент, оскільки 

після ремонту енергоблок знову може працювати [89 - 93]. 

Особливістю відновлюваних елементів є циклічний характер роботи – після 

робочого стану слідує відмова, потім знову робочий стан. Головними параметрами, 

що характеризують відновлювані елементи, є напрацювання на відмову та час 

відновлення. 

Поведінка кожного елемента (енергоблока) може бути описана за допомогою 

рівномірно розподіленої функції U в інтервалі [0,1]. При цьому вважається, що 

елемент може перебувати в одному з двох станів – робота або відмова [56, 90 - 92]. 

Нехай xі позначає стан i-го елемента (енергоблока), а PFi - ймовірність його 

відмови: 

 

𝑥𝑖(𝑡) = {

0, (відмова)𝑈𝑖 ≥ 𝑃𝐹𝑖

1, (робота)  0 ≤ 𝑈𝑖 < 𝑃𝐹𝑖

, 

𝑈𝑖  𝜖 [0, 1]. 

(3.20) 

 

З урахуванням експоненціального розподілу відмов [56, 91] час перебування 

елемента в тому чи іншому стані залежить від таких характеристик, як 

напрацювання на відмову і час відновлення: 

 

𝑇𝑖 = −
1

𝜆𝑖
𝑈𝑖, (3.21) 
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де: λi – інтенсивність відмов, якщо поточний стан i-го елемента - робота або 

інтенсивність відновлення, якщо поточний стан  i-го компонента - відмова. 

 

3.4.1. Модель базового енергоблоку (двох станів) 

 

Базові енергоблоки практично весь час працюють з постійним 

навантаженням, зупиняються лише для проведення планових або аварійно 

відновлюваних робіт [88, 93]. 

Відповідно до цього, енергоблок може перебувати у двох станах: робота або 

відмова. Модель двох станів для базового енергоблоку показана на рис. 3.3, де Ti –  

час до відмови, Tj – час  для ремонту [56, 89 – 94]. 

 

 
 

Рис. 3.3. Двохстанова модель базового енергоблоку. 

 

Робочий цикл «генерація-відмова» базового енергоблоку наведено на 

рис. 3.4. 

 

 

Рис. 3.4. Цикл «робота-відмова» енергоблоку. 

 

3.4.2. Модель напівпікового енергоблоку (трьох станів) 

 

Енергоблоки, що працюють в напівпіковій зоні добового графіка 

навантажень, приймають участь в балансуванні енергосистеми, тобто вони можуть 

змінювати свою робочу потужність в певному діапазоні [88, 96]. Ці енергоблоки 

 

Робота 
 

Відмова 

λi 

λj 

Ti Tj Ti Tj 

Час, години 
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окрім станів робота-відмова, можуть перебувати в стані зниженої потужності. 

Модель трьох станів напівпікового енергоблоку наведено на рис. 3.5, де λij позначає 

швидкість переходу зі стану i в стан j [56, 89 - 92]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Модель трьох станів для напівпікового енергоблоку. 

 

Якщо припустити, що на початку роботи енергоблок знаходиться в 

працездатному стані, то в подальшому він може перейти в один з двох станів: стан 

зі зниженою потужністю на вимогу диспетчера чи аварійно або в неробочий стан 

(повна відмова енергоблока). Зі стану зі зниженою потужністю енергоблок може 

перейти в неробочий стан або збільшити потужність до встановленої. Відповідно з 

неробочого стану енергоблок може перейти в стан з частково зниженою 

потужністю або в повністю робочий. 

Приклад робочого циклу напівпікового енергоблоку наведено на рис. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Робочий цикл напівпікового енергоблоку. 
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Моделювання роботи напівпікового енергоблоку за допомогою моделі трьох 

станів вимагає відповідних статистичних даних щодо надійності окремих вузлів 

енергоблоку (турбіни, генератора, насосів тощо), тому досить часто для 

моделювання роботи цього типу енергоблоків використовують модель двох станів. 

 

3.4.3. Модель пікового енергоблоку  

 

Пікові енергоблоки призначені для покриття пікової зони добового графіка 

навантажень електроенергетичної системи. Для них характерні тривалі простої в 

режимі очікування, тому для моделювання їх роботи не можливо використовувати 

розглянуті моделі [88, 96]. Піковий енергоблок може перебувати у наступних 

станах (рис. 3.7) [56, 88 - 92]: 1) Р0 – енергоблок в робочому стані виведено у резерв; 

2) Р1 – енергоблок у неробочому стані, коли він не потрібен; 3) Р2 – енергоблок в 

робочому стані, коли він потрібен; 4) Р3 – відмова енергоблоку, коли він потрібен. 

 

 

 

Рис. 3.7. Модель чотирьох станів для пікового енергоблока. 

 

Відповідні параметри визначаються як: T – середній час перебування 

енергоблоку у резерві між пусками; D – середній час за період потреби 

енергоблока; m – час напрацювання до відмови; r – час відновлення енергоблоку; 

Ps – ймовірність відмови енергоблоку підчас пуску.  
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Моделювання роботи пікового енергоблоку відбувається наступним чином. 

Коли виникає потреба в потужності енергоблоку, генерується випадкове число з 

рівномірним законом розподілу в діапазоні [0, 1]. Якщо це - випадкове число, 

менше, ніж Ps, то енергоблок не може запуститися, в іншому випадку енергоблок 

починає працювати. Якщо енергоблок починає працювати, то час перебування у 

роботі визначається в залежності від напрацювання до відмови m. Якщо енергоблок 

стає непотрібним до виникнення відмови (тобто, час перебування у роботі менше, 

ніж час до відмови), піковий енергоблок працює тільки необхідний час. Для 

випадку, коли енергоблок не запустився через відмову, визначається час його 

відновлення. Якщо енергоблок стає непотрібним до того, як відбудеться 

відновлення, то він залишається вимкненим протягом усього часу.  

Окрім розглянутих станів всі типи енергоблоків можуть перебувати у стані 

планового ремонту. Плановий ремонт обладнання виконується у відповідності до 

заздалегідь затвердженого графіку проведення ремонтів [97], тому імовірність 

переходу енергоблоку в плановий ремонт завжди дорівнює одиниці. 

 

3.5. Баланс активної потужності ЕЕС 

 

Для надійного забезпечення споживачів електричною енергією в ЕЕС на 

кожну розрахункову годину доби повинен забезпечуватись баланс активної 

потужності [96]: 

 

𝑃ген =  𝑃роб + 𝑃рез  ≥  𝑃н +  𝜋 + ∆𝑃с.н., (3.22) 

 

де: 𝑃ген – генерована потужність, МВт; 𝑃роб – робоча потужність, 𝑃рез – 

резервна потужність, МВт; 𝑃н – навантаження; 𝜋  – втрати потужності в 

електричних мережах, МВт; ∆𝑃с.н. – власні потреби електростанцій, МВт. 

Складання добового балансу потужності, як правило, починається з ГЕС та 

ГАЕС. Ці електростанції працюють в піковій частині графіка навантажень, за 

винятком незначної базової частини 𝑃баз
ГЕС для забезпечення обов’язкового пропуску 

води на господарські потреби та під час паводку. 
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Участь ГЕС в покритті добових навантажень визначається в залежності від 

заданої базової потужності 𝑃баз
ГЕС, добового ресурсу енергії 𝑊доб

ГЕС та характеру 

добового графіка навантажень. Потужність ГЕС 𝑃𝑡
ГЕС в добовому графіку 

навантажень має задовольняти умови: 

 

𝑃баз
ГЕС ≤ 𝑃𝑡

ГЕС ≤ 𝑃роб𝑡
ГЕС , 

∑ 𝑃𝑡
ГЕС24

𝑡=1 ≤ 𝑊доб
ГЕС, 

(3.23) 

 

де: 𝑃роб𝑡
ГЕС  – робоча потужність електростанції в момент часу t, МВт: 

 

𝑃роб𝑡
ГЕС =  𝑃встан

ГЕС − 𝑃рем
ГЕС − 𝑃к

ГЕС − 𝑃об
ГЕС − 𝑃рез

ГЕС, (3.24) 

 

де: 𝑃встан
ГЕС  – встановлена потужність електростанції, МВт; 

       𝑃рем
ГЕС – потужність електростанцій що перебуває у ремонті (плановому або 

аварійному), МВт; 

𝑃к
ГЕС – потужність електростанцій що перебуває у консервації, МВт; 

       𝑃об
ГЕС – зниження потужності електростанції непов’язані з діями 

персоналу, МВт; 

       𝑃рез
ГЕС – резерв потужності, МВт. 

При наявності в енергосистемі декількох ГЕС вписування їх в добовий графік 

виконується у порядку зростання числа годин використання робочої потужності. 

Вписування ГАЕС в добовий графік навантажень при роботі у насосному 

режимі виконується за аналогічної умови – максимальне вирівнювання добового 

графіка навантажень ТЕС. Добова генерація електричної енергії ГАЕС 𝑊турб
ГАЕС 

визначається на підставі енергії, спожитої електростанцією у насосному режимі 

𝑊нас
ГАЕС: 

𝑊турб
ГАЕС =  𝑊нас

ГАЕС · 𝜂, (3.26) 

 

де: η – коефіцієнт корисної дії ГАЕС. 

Споживання ГАЕС у насосному режимі: 
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𝑊нас
ГАЕС =  

𝑃роб
ГАЕС· 𝑘

𝜂
, (3.27) 

 

де: 𝑃роб
ГАЕС – робоча потужність ГАЕС, МВт; k – кількість годин роботи ГАЕС 

у насосному режимі, год. 

Далі визначається погодинне навантаження електростанцій, що працюють в 

базовій частині добового графіка навантажень – атомні електростанції (АЕС), 

теплоелектроцентралі (ТЕЦ), промстанції. 

 

𝑃баз𝑡 =  ∑ 𝑃𝑡
АЕС + ∑ 𝑃𝑡

ТЕЦ
+ ∑ 𝑃𝑡

пром
, (3.28) 

 

де: ∑ 𝑃𝑡
АЕС, ∑ 𝑃𝑡

ТЕЦ
, ∑ 𝑃𝑡

пром
 – сумарні активні робочі потужності АЕС, ТЕЦ та 

промстанцій, МВт. 

Навантаження теплових електростанцій визначається як різниця між 

навантаженням 𝑃ген𝑡 та сумою генерації ГЕС, ГАЕС і базових електростанцій: 

 

𝑃𝑡
ТЕС =  𝑃ген𝑡 − 𝑃𝑡

ГЕС − 𝑃𝑡
ГАЕС − 𝑃баз𝑡, (3.29) 

 

Робоча потужність теплоелектростанції визначається аналогічно до робочої 

потужності гідроелектростанцій (3.24) 

Умови розподілу потужності між окремими електростанціями та 

безпосередньо енергоблоками залежать від типу електростанції. Для атомних 

електростанцій це умова максимального використання встановленої потужності, 

для гідроелектричних станцій – максимальне використання наявної води у сховищі, 

для теплових електростанцій – мінімальні витрати палива на одиницю виробленої 

електроенергії [71, 96, 97]. 

Для накопичувачів електричної енергії, що використовуються для добового 

балансування електроенергетичної системи, вписування в добовий графік 

навантажень виконується  за аналогічної до гідроелектростанцій умови – 

максимальне вирівнювання добового графіка навантажень [98]. 
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3.6. Алгоритм розрахунку показників балансової надійності 

 

Надійність постачання електричної енергії споживачам в першу чергу 

залежить від можливості енергосистеми забезпечити покриття навантаження 

кожної години доби [71, 96], тобто генерація електричної енергії Р(t) повинна 

дорівнювати електричному навантаженню L(t) в момент часу t. Однак, на практиці 

досягти цього майже неможливо і тому фактична генерація електричної енергії Р(t) 

відрізняється від електричного навантаження L(t) на величину небалансу D(t):  

 

D(t) = Р(t) - L(t). (3.30) 

 

Величина небалансу D(t) залежить від точності прогнозу навантаження в ЕЕС 

та наявності в достатньому обсязі генеруючого обладнання, що може швидко 

реагувати на зміни в роботі енергосистеми. 

За зміною величини небалансу D(t), його тривалістю та частотою виникнення 

впродовж року, можна оцінити вплив нової генеруючої одиниці (ТЕС, ГЕС, АЕС, 

ВЕС, СЕС та ін.) на надійність робити енергосистеми в цілому. 

При збільшенні частки джерел відновлюваної енергетики зростає 

варіативність чистого навантаження (табл. 2.4). Для забезпечення балансу активної 

потужності швидкість, з якою регулюючі станції можуть змінювати свою 

потужність 
∆𝑃ел.

∆𝑡
 , повинна дорівнювати або бути вище швидкості зміни корисного 

навантаження 
∆𝑃н.

∆𝑡
: 

∆𝑃ел.

∆𝑡
≥

∆𝑃н.

∆𝑡
. (3.31) 

 

Таким чином, для забезпечення балансу повинні виконуватись (3.30) та 

(3.31). 

Для оцінки надійності електроенергетичної системи пропонується 

використати показники LOLE (год/рік), LOEE (МВт·год/рік) та LOLF (випадків/рік) 

(див. розділ 1). 



 

95 

𝐿𝑂𝐿𝐸 =  
∑ 𝑇𝑖

НБ𝑁
𝑖=1

𝑁
, (3.32) 

 

де: 𝑇𝑖
НБ – тривалість втрати навантаження на і-ту годину, год; N – кількість 

спостережень (в даному випадку років). 

 

𝐿𝑂𝐸𝐸 =  
∑ ∆𝑊𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
, (3.33) 

 

де: ΔWi – обсяг недоотриманої енергії на і-ту годину МВт·год. 

 

𝐿𝑂𝐿𝐹 =  
∑ 𝑓𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
, (3.34) 

 

де: fi  – частота втрати навантаження на і-ту годину. 

Алгоритм розрахунку показників (3.31) – (3.34) наведено на рис.3.8.  

1 етап. На даному етапі відбувається введення вихідних даних: 

1) параметри енергоблоків електростанцій (значення максимальної та 

мінімальної потужності, швидкості зміни навантаження у нормальних та аварійних 

режимах [99 - 101], напрацювання на відмову та час відновлення, графіки 

проведення планових ремонтів);  

2) погодинне навантаження ЕЕС, добові витрати води для 

гідроелектростанцій [49, 69];  

3) погодинні графіки генерації ВЕС та СЕС за рік [67]. 

Дані з генерації відновлюваних джерел енергії, витрати води для 

гідроелектростанцій та навантаження електроенергетичної системи повинні бути 

за один період. 

2 етап. Дані з навантаження енергосистеми та генерації ВДЕ перевіряються 

на цілісність рядів. У випадку відсутності даних за певний період дані 

відновлюються. 

3 етап. Для кожної розрахункової доби складається погодинний баланс 

активної потужності (3.22) – (3.29). Навантаження ЕЕС визначається [71, 96]: 

 

∑ 𝑃𝑖𝑡
ген

𝑖   =  ∑ 𝑃𝑗𝑡𝑗 + ∑ 𝜋𝑙𝑡𝑙 +  ∑ ∆𝑃с.н.𝑖 , (3.36) 
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де: ∑ 𝑃𝑖𝑡
ген

𝑖  – сумарна генерована потужність електростанції в момент 

часу t, МВт; ∑ 𝑃𝑗𝑡𝑗  – сумарне навантаження споживачів в момент часу t, МВт. 

Для отримання результату, максимально наближеного до реального, за 

погодинні данні генерації вітрових та сонячних електростанцій приймаються 

прогнозні графіки [102 - 104]. Це дозволяє урахувати імовірнісний характер роботи 

відновлюваних джерел енергії та можливі похибки прогнозу генерації ВДЕ. 

4 етап. На даному етапі для складу енергоблоків, визначеному на 

попередньому етапі, створюється штучна історія роботи (3.20) – (3.21). Початковий 

стан кожного енергоблока приймається – робота. 

5 етап. Для енергоблоків, що беруть участь в покритті навантаження часу, 

будуються робочі цикли.  

 

Рис. 3.8. Алгоритм оцінки показників надійності роботи енергосистеми. 
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Доступна потужність електроенергетичної системи на кожен момент часу 

визначається накладенням робочих циклів окремих енергоблоків (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Робочі цикли окремих енергоблоків і доступна потужність 

енергосистеми.  

 

На рис. 3.10 наведено приклад змодельованого графіка доступної потужності 

енергосистеми протягом року. 

 

Рис. 3.10. Розрахункова доступна потужність енергосистеми. 

 

Наявний на кожному розрахунковому кроці (в даному випадку на кожну 

годину) резерв активної потужності електроенергетичної системи визначається як 
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різниця між доступною активною потужністю і графіком навантаження 

енергосистеми (рис. 3.11). При розрахунку доступного резерву потужності 

значення для вітрових і сонячних електростанцій генерованої потужності беруться 

фактичні. 

 

Рис. 3.11. Доступний резерв потужності енергосистеми. 

 

6 етап. За величиною отриманих на попередньому етапі небалансів, 

визначаються показники балансової надійності енергосистеми: LOLE (3.32), LOEE 

(3.33), LOLF (3.34). 

Моделювання триває, доки оціночні індекси надійності не досягнуть 

заданого ступеню достовірності (3.18), (3.19).  

 

3.7. Визначення базових показників надійності електроенергетичної 

системи 

 

Оцінка впливу вітрових та сонячних електростанцій на збалансованість 

електроенергетичної системи виконується порівнянням показників надійності 

розрахованих для різних сценаріїв інтеграції вітрових та сонячних електростанцій, 
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з базовими. За базові показники надійності роботи ЕЕС прийнято сценарій з 

нульовим рівнем інтеграції відновлюваних джерел енергії. За вихідні дані з 

навантаження ЕЕС використано дані за 2012 р. Виведення обладнання у планові 

ремонти виконано у відповідності до [98].  

Зміну очікуваної втрати навантаження в залежності від кількості 

спостережень наведено на рис. 3.12, очікуваної втрати енергії – на рис. 3.13, частоту 

втрати навантаження – на рис. 3.14. 

 

Рис. 3.12. Зміна очікуваної втрати навантаження в залежності від кількості 

спостережень. 

 

Рис. 3.13. Зміна очікуваної втрата енергії в залежності від кількості 

спостережень. 
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Рис. 3.14. Зміна частоти втрати навантаження в залежності від кількості 

спостережень.  

 

З рисунків можна відзначити, що для розрахунку очікуваної втрати енергії 

достатньо кількості спостережень (розрахункових кроків) близько 1000, в той час, 

як для інших показників це значення становить більше 1200. 

В табл. 3.1 наведена залежність показників надійності від величини 

вторинного резерву.  

Таблиця 3.1 

Залежність показників надійності від величини вторинного резерву 

Величина вторинного 

резерву, 

МВт 

Очікувана втрата 

навантаження, 

годин/рік 

Очікувана 

втрата енергії, 

МВт·год/рік 

Частота втрати 

навантаження, 

випадків/рік 

432 70,0 603,3 5,5 

500 46,5 360,4 3,5 

600 15,4 182,2 1,2 

700 10,3 114,1 0,8 

800 5,7 60,7 0,4 

900 3,8 29,8 0,2 

1000 1,7 19,7 0,1 
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З отриманих результатів можна відзначити, що для базового варіанту за 

умови забезпечення обсягу вторинного резерву на рівні нормативного значення 

показників надійності відповідають рівню деяких європейських країн. 

 

На рис. 3.15 наведено точкову оцінку виникнення небалансів в 

електроенергетичній системі впродовж розрахункового періоду.  

 

 

Рис. 3.15. Точкова оцінка небалансів в електроенергетичній системі в 

продовж розрахункового періоду. 

 

З рисунка можна відзначити, що відмови розподіляються випадковим чином 

і не пов’язані з характерними періодами роботи ЕЕС. 

 

3.8. Висновки до розділу 

 

1. Удосконалена математична модель ЕЕС дозволяє виконати оцінку 

роботи енергосистеми за наступними показниками: 

 кількість пусків (зупинок) енергоблоків ТЕС; 
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 обсяг недоотриманої електричної енергії ВДЕ внаслідок обмежень 

генерації для забезпечення балансу активної потужності; 

 очікувана втрата навантаження; 

 очікувана втрата енергії; 

 частота втрати навантаження. 

2. При виконані оцінки показників надійності електроенергетичної 

системи, для отримання прийнятного результату кількість спостережень 

(розрахункових кроків) повинна становити не менше 1200. 

3. Розподіл виникнення небалансів активної потужності в 

електроенергетичній системі впродовж розрахункового періоду має випадковий 

характер і не пов'язаний з характерними періодами роботи електроенергетичної 

системи. 

4. При забезпеченні нормативного рівня вторинного резерву активної 

потужності показники балансової надійності відповідають рівню європейських 

країн: очікуваної втрати навантаження – 1,7 годин/рік; очікувана втрата енергії – 

19,7 МВт·год/рік; частоти втрати навантаження – 0,1 випадків/рік. 
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РОЗДІЛ 4  

 

ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОЇ РОБОТИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ ДЛЯ РІЗНИХ СЦЕНАРІЇВ ІНТЕГРАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 

Для оцінки забезпечення збалансованої роботи ОЕС України при зростанні 

частки ВДЕ виконано дослідження впливу ВЕС та СЕС на наступні показники: 

- зміна кількості пусків (зупинок) енергоблоків ТЕС; 

- величина потужності ТЕС, що може бути заміщена потужністю ВДЕ; 

- показники балансової надійності роботи енергосистеми (очікуваної  

втрати навантаження, очікувана втрата енергії, частоти втрати навантаження); 

- максимальна швидкість зміни активної потужності, що можуть 

забезпечити енергоблоки ТЕС для різних сценаріїв розвитку ВДЕ. 

 

4.1. Вплив відновлюваних джерел на режими роботи енергоблоків теплових 

електростанцій 

 

При дослідженні впливу ВДЕ на роботу енергоблоків ТЕС за базовий 

прийнято варіант з нульовим рівнем інтеграції ВДЕ. Розрахунок виконано без 

врахування аварійних зупинок енергоблоків. 

Згідно прогнозів ДП «НЕК «Укренерго» у 2020  році споживання електричної 

енергії повинно досягти докризового рівня (2012 р., 2013 р.), тому в подальших 

розрахунках за вихідні дані з навантаження ОЕС України використано дані 2012 р. 

Моделювання роботи енергосистеми виконано з 1-годинним кроком для різних 

рівнів інтеграції ВЕС та СЕС.  

 

4.1.1. Вплив вітроелектростанцій 

 

В   табл.   4.1   наведено   зміну   кількості  пусків  (зупинок)  енергоблоків  за 
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сезонами в залежності від встановленої потужності ВЕС. Згідно отриманих 

результатів розрахунку, при збільшенні встановленої потужності вітрових 

електростанцій,  спостерігається зменшення кількості пусків/зупинок енергоблоків 

для усіх сезонів окрім зими.   

Таблиця 4.1 

Вплив ВЕС на число пусків/зупинок енергоблоків ТЕС 

Пусків енергоблоків 

ТЕС 

Потужність ВЕС, МВт 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Зима 

Максимальне за сезон 23 23 23 25 24 25 28 27 27 

Сума за сезон 1158 1163 1204 1203 1204 1191 1204 1198 1176 

Весна 

Максимальне за сезон 16 14 15 15 18 17 17 18 19 

Сума за сезон 433 417 411 418 415 392 386 365 361 

Літо 

Максимальне за сезон 17 17 20 20 20 19 18 18 18 

Сума за сезон 619 613 593 603 615 602 599 577 573 

Осінь 

Максимальне за сезон 22 20 19 19 19 19 19 19 18 

Сума за сезон 837 840 842 833 827 805 777 758 719 

За рік 

Сума 3047 3033 3050 3057 3061 2990 2966 2898 2829 

 

Зниження числа пусків (зупинок) енергоблоків ТЕС впродовж року 

пояснюється зниженням варіативності чистого навантаження (табл. 2.4) та 

максимального навантаження теплових електростанцій за рахунок потужності 

вітрових електростанцій.  

Значення потужності ТЕС, що може бути заміщена потужністю 

вітроелектростанцій в максимумі навантажень ОЕС України, наведено в табл. 4.2 

та проілюстровано на рис. 4.1. 
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Таблиця 4.2 

Величина потужності ТЕС, що може бути заміщена ВЕС в максимумі в 

залежності від встановленої потужності ВЕС 

Навантаження ТЕС, 

МВт 

Встановлена потужність ВЕС, МВт 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Максимальне 15060 14735 14625 14530 14435 14340 14240 14145 14055 

Зниження 
сумарне 0 325 435 530 625 720 820 915 1005 

на 1 ГВт 

ВЕС 
– 650 435 353 313 288 273 261 251 

 

 

Рис. 4.1. Питома величина потужності ТЕС заміщена потужністю ВЕС. 

 

Величина потужності ТЕС, що заміщується вітровими електростанціями в 

максимумі енергосистеми, приведена на 1 ГВт встановленої потужності ВЕС. 

За критерій, що визначає нижню границю витіснення потужності ТЕС в 

добовому балансі потужністю ВДЕ, слід вважати режим роботи енергоблоків ТЕС, 

що відповідає мінімально-допустимому складу за «живучості» станції [46, 108]. В 
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таких режимах для забезпечення балансу активної потужності необхідно 

обмежувати робочу потужність ВДЕ. Згідно попередніх досліджень висока 

ймовірність виникнення таких режимів існує під час весняного паводку, коли ГЕС 

працюють переважно в базовій частині добового графіку навантажень [33, 34]. При 

виконання моделювання роботи електроенергетичної системи, дане припущення 

було підтверджене.  

Зміну величини недоотриманої енергії ВЕС в наслідок системних обмежень 

необхідних для збереження балансу активної потужності наведено в табл. 4.3 та на 

рис. 4.2. 

Таблиця 4.3 

Річний виробіток електричної енергії та величина обмежень ВЕС в 

залежності від встановленої потужності ВЕС 

Встановлена 

потужність 

ВЕС, МВт 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Виробіток 

ел.ен.,тис. 

МВт·год/рік 

0 1631,1 3262,3 4893,4 6524,6 8155,7 9786,9 11418,0 13049,2 

Річне 

обме-

ження 

МВт·год

/рік 
1110 11655 32660 72280 139670 240090 381960 305810 584365 

% 0,07 0,36 0,67 1,11 1,71 2,45 3,35 3,23 4,48 

 

Незначне обмеження спостерігається навіть при встановленій потужності 

вітрових електростанцій на рівні 500 МВт. Цей випадок припав саме на паводок 

2012 року. В цей період спостерігалось не характерно низьке навантаження 

енергосистеми під час нічного мінімуму навантажень. Для забезпечення балансу 

активної потужності та складу енергоблоків теплових електростанцій на рівні не 

нижче мінімально допустимого в продовж доби необхідно обмежити максимальну 

потужність вітрових електростанцій. 

Кількість таких режимів при збільшені встановленої потужності ВДЕ буде 

збільшуватись.  



 

107 

 

Рис. 4.2. Відсоток недоотриманої енергії внаслідок обмежень ВЕС. 

 

4.1.2. Вплив сонячних електростанцій 

 

Зміну кількості пусків (зупинок) енергоблоків ТЕС за сезонами в залежності 

від встановленої потужності СЕС наведено в табл. 4.4.  

Згідно отриманих результатів розрахунку при інтеграції СЕС до 

енергосистеми, так само як і у випадку з ВЕС,  спостерігається зменшення кількість 

пусків (зупинок) енергоблоків. 

Для сонячних електростанцій зниження більш істотне. Це пояснюється тим, 

що години генерації електроенергії СЕС співпадають зі зростанням навантаження 

енергосистеми (ранковий підйом). СЕС своєю потужністю частково покриває 

потребу в електроенергії підчас денного максимуму ЕЕС і тим самим зменшує 

навантаження на електростанції, що виконують балансування добового графіка 

навантажень. При збільшенні встановленої потужності сонячних електростанцій до 

4 ГВт даний ефект зникає внаслідок початку витіснення потужності енергоблоків 

ТЕС з базової частини добового графіка навантажень з відповідним збільшенням 

кількісті пусків (зупинок) енергоблоків (табл. 4.4).  
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Таблиця 4.4 

Вплив різних рівнів встановленої потужності СЕС в ОЕС України на число 

пусків/зупинок енергоблоків ТЕС 

Пусків енергоблоків 

ТЕС 

Потужність СЕС, МВт 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Зима 

Максимальне за сезон 23 23 23 23 22 22 22 22 21 

Сума за сезон 1158 1133 1096 1070 1041 1021 1008 986 974 

Весна 

Максимальне за сезон 16 14 14 14 14 14 14 14 14 

Сума за сезон 433 407 388 368 347 338 328 347 377 

Літо 

Максимальне за сезон 17 17 17 16 15 15 15 15 14 

Сума за сезон 619 560 510 462 414 378 358 351 350 

Осінь 

Максимальне за сезон 22 22 20 19 19 19 19 19 18 

Сума за сезон 837 802 758 710 677 658 641 652 667 

За рік 

Сума 3047 2902 2752 2610 2479 2395 2335 2336 2368 

 

Величина потужності теплових електростанцій, що може бути заміщена 

потужністю СЕС в максимумі навантажень ОЕС України, наведено в табл. 4.5 та 

проілюстровано на рис. 4.3.  

Величина потужності теплових електростанцій, що заміщується сонячними 

електростанціями в максимумі енергосистеми, приведена на 1 ГВт встановленої 

потужності СЕС. 

Для сонячних електростанцій характер кривої відмінний від вітрових. Це 

можна пояснити тим, що вітрові електростанції можуть генерувати потужність в 

будь-якій частині добового графіка і, відповідно, заміщення потужності 

енергоблоків теплових електростанцій відбувається в межах усього добового 

діапазону. Сонячна електростанція працює впродовж світового дня, що відповідає 
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напівпіковій та піковій зонам. Відповідно до цього, при досягненні СЕС певного 

значення, в даному випадку 2 ГВт, починається витіснення з означеної зони 

потужності гідроелектричних станцій з перерозподілом її в інші години доби. 

Таблиця 4.5 

Величина потужності ТЕС, що може бути заміщена СЕС в максимумі ОЕС 

України в залежності від встановленої потужності СЕС 

Навантаження ТЕС, 

МВт 

Встановлена потужність СЕС, МВт 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Максимальне 15060 14925 14790 14655 14525 14410 14315 14225 14155 

Зниження 
сумарне 135 270 405 535 650 745 835 905 1005 

на 1 ГВт ВЕС 270 270 270 268 260 248 239 226 251 

 

 

Рис. 4.3. Величина потужності ТЕС заміщена потужністю СЕС. 

 

В табл. 4.6 та на рис. 4.4 наведено зміну величини недоотриманої активної 

енергії сонячними електростанціями в наслідок системних обмежень застосованих 

до СЕС необхідних для збереження балансу активної потужності в 

електроенергетичній системі. 
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Для СЕС відсоток недоотриманої електроенергії істотно нижче, ніж у 

випадку з вітровими електростанціями (табл. 4.3). Це пояснюється тим, що СЕС 

працюють переважно в напівпіковій зоні добового графіка. Покриття навантаження 

в даній частині графіка відбувається за рахунок теплової генерації, тому 

енергоблоки ТЕС мають ширший діапазон для зміни робочої потужності при 

збільшенні генерації СЕС.  

Таблиця 4.6 

Річний виробіток електричної енергії та величина обмежень СЕС в 

залежності від встановленої потужності СЕС 

Встановлена 

потужність ВЕС, МВт 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Виробіток ел.ен., 

тис. МВт·год/рік 
0 701,1 1402,7 2103,8 2804,8 3506,4 4207,6 4908,7 5610,1 

Річне об-

меження 

МВт·год/рік 0 80 625 3975 9795 16250 26695 46760 74135 

% 0 0,01 0,04 0,19 0,35 0,46 0,63 0,95 1,32 

 

 

Рис. 4.4. Відсоток недоотриманої енергії внаслідок обмежень СЕС. 
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4.2. Вплив відновлюваних джерел енергії на показники балансової надійності 

Об’єднаної енергосистеми України 

 

Розрахунок показників балансової надійності виконано за допомогою 

математичної моделі, наведеної у третьому розділі. Рівень навантаження ОЕС 

України прийнятий у відповідності до прогнозів на період 2020 р. При виконанні 

дослідження розглянуто рівні інтеграції вітрових та сонячних електростанцій до 

об’єднаної енергосистеми України у відповідності до Енергетичної стратегії 

України на період до 2035 року. Склад генеруючого обладнання ОЕС України 

прийнято станом на початок 2019 р. Виведення обладнання у планові ремонти 

згідно [98]. Обсяг вторинного резерву прийнято згідно діючих норм і становить 

1000 МВт [105]. 

 

4.2.1. Вплив ВЕС 

 

В табл. 4.7 та на рис. 4.5 – 4.7 наведено зміну показників надійності роботи 

ОЕС України в залежності від рівня інтеграції вітрових електростанцій. 

Таблиця 4.7 

Вплив різних рівнів інтеграції ВЕС на показники надійності ОЕС України 

Потужність ВЕС, 

МВт 

Очікувана втрата 

навантаження, 

годин/рік 

Очікувана втрата 

енергії, 

МВт·год/рік 

Частота втрати 

навантаження, 

випадків/рік 

0 1,70 19,70 0,10 

500 1,71 16,51 0,12 

1000 1,47 17,04 0,10 

1500 1,49 18,23 0,10 

2000 1,86 19,12 0,11 

2500 1,95 19,31 0,13 

3000 2,05 23,12 0,15 
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При встановленій потужності ВЕС близько 2500 МВт спостерігається 

погіршення показників надійності. Величина допустимого зниження показників 

повинна визначатись шляхом порівняння витрат на підвищення надійності роботи 

енергосистеми та можливих економічних збитків від недоотримання  споживачами 

електричної енергії [45]. 

 

Рис. 4.5. Зміна очікуваної втрати навантаження в залежності від встановленої 

потужності ВЕС. 

 

Рис. 4.6. Зміна очікувана втрата енергії в залежності від встановленої 

потужності ВЕС. 
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Рис. 4.7. Зміна частоти втрати навантаження в залежності від встановленої 

потужності ВЕС. 

 

Згідно отриманих результатів розрахунку потужність ВЕС, що може бути 

інтегрована до ОЕС України за умови збереження існуючої структури генеруючих 

джерел станом на початок 2019 р. та збереження показників надійності в межах 

базового варіанту не повинна перевищити 2500 МВт. 

 

4.2.2. Вплив СЕС 

 

В табл. 4.8 та на рис. 4.8 – 4.10 проілюстровано зміну показників надійності 

роботи ОЕС України в залежності від рівня інтеграції СЕС для нормативного 

обсягу вторинного резерву (1000 МВт). 

Для сонячних електростанцій характер зміни показників надійності 

відрізняється від характеру вітрових електростанцій. Це можна пояснити тим, що 

СЕС переважно працюють лише в піковій та напівпковій зонах. При цьому, 

витіснена з цих зон потужність гідроелектростанцій розподіляється в інші години 

доби і сприяє зменшенню нерівномірності графіка навантажень енергоблоків ТЕС 

в цій частині. 
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При подальшому збільшенні встановленої потужності СЕС починають 

заміщати потужність енергоблоків ТЕС в базовій частині графіка з відповідним 

збільшенням числа її пусків (зупинок) та зменшенням обертового резерву активної 

потужності. 

Таблиця 4.8 

Вплив різних рівнів інтеграції СЕС на показники надійності ОЕС України 

 

 

Рис. 4.8. Зміна очікуваної втрати навантаження в залежності від встановленої 

потужності СЕС. 
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3000 1,92 20,36 0,12 
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Рис. 4.9. Зміна очікувана втрата енергії в залежності від встановленої 

потужності СЕС. 

 

 

Рис. 4.10. Зміна частоти втрати навантаження в залежності від встановленої 

потужності СЕС для величини. 

  

Згідно отриманих результатів розрахунку потужність СЕС, що може бути 

інтегрована до ОЕС України за умови збереження існуючої структури генеруючих 

джерел станом на початок 2019 р. та збереження показників надійності в межах 

базового варіанту не повинна перевищити 2900 МВт.  
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Сумарна потужність ВДЕ що може бути інтегровано без погіршення 

показників надійності до ОЕС України оцінюється на рівні 4 ГВт. 

 

4.3. Оцінка можливості інтеграції значних обсягів відновлюваних джерел 

енергії  

 

Для оцінки можливості досягнення цілей Енергетичної стратегії, розглянуто 

два сценарії розвитку відновлюваних джерел енергії [7]: 

1) частка 10 % від загального споживання електричної енергії на період 

2025 р.; 

2) частка 25 % від загального споживання електричної енергії на період 

2035 р. 

Згідно світової практики, частка ВДЕ 10 % в загальному споживанні 

електричної енергії вважається, такою, що практично не впливає на роботу 

електроенергетичної системи та не вимагає істотних змін у структурі генеруючих 

джерел. В другому розділі було підтверджено, що при рівні проникнення ВДЕ на 

рівні 10 % від загального споживання електроенергії вимоги до гнучкості 

енергосистеми не змінюються. Тому перший сценарій розглядається як такий, що 

не впливає на вимоги щодо гнучкості ОЕС України. Другий – прийнято відповідно 

до планів Енергетичної стратегії України на період до 2035 року. Частка 

відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергетичної системи 

розглядається без гідроелектростанцій та біоенергетики враховується лише вітрові 

та сонячні електростанції. 

При виконанні моделювання балансів активної потужності вважається, що 

технічні характеристики енергоблоків теплових електростанцій будуть не гірше, 

ніж на період 2019 р. Максимальні швидкості зміни потужності енергоблоків 

теплових електростанцій прийнято у відповідності до даних наданих ДП «НЕК 

«Укренерго». 

Граничні терміни експлуатації енергоблоків атомних електростанцій 

визначено з урахуванням можливого подовження терміну їх експлуатації у 
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відповідності до [106, 107]. Терміни виведення енергоблоків атомних станцій 

наведено у табл. 4.9. 

Таблиця 4.9 

Граничні терміни експлуатації енергоблоків АЕС 

№ 

Номер 

блоку 

Потужність, 

МВт 

Рік 

введення в 

експлуатацію 

Рік закінчення 

терміну 

експлуатації 

згідно проекту 

Рік закінчення 

продовженого 

терміну 

експлуатації 

 Запорізька 

1 

1 1000 1984 2015 2025 

2 1000 1985 2015 2026 

3 1000 1986 2017 2027 

4 1000 1987 2018 2028 

5 1000 1989 2020  

6 1000 1995 2026  

 Південно-Українська 

2 

1 1000 1982 2013 2023 

2 1000 1985 2015 2025 

3 1000 1989 2020  

 Рівненська 

3 

1 381 1980 2010 2030 

2 376 1981 2011 2031 

3 1000 1986 2017 2037 

4 1000 2004 2035  

 
Хмельницька 

4 
1 1000 1987 2018  

2 1000 2004 2035  

 

На рис. 4.11 наведено структуру виробництва  електроенергії на період 

2025 р. для сценарію без відновлюваних джерел енергії, на рис. 4.12 – для сценарію 

10% відновлюваних джерел енергії. В табл. 4.10 наведено вимоги до швидкодії 
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регулюючих потужностей та параметри енергоблоків ТЕС як основного джерела 

регулюючої потужності. 

Таблиця 4.10 

Зміна параметрів енергоблоків ТЕС при інтеграції ВДЕ (2025 р.) 

ТЕС (ВДЕ 0 %) ТЕС (ВДЕ 10 %) ВДЕ 

Максимальна 

потужність, 

МВт 

Мінімальна 

потужність, 

МВт 

Максимальна 

потужність, 

МВт 

Мінімальна 

потужність, 

МВт 

ΔPmax ΔPmax 

18670 7105 16790 4550 0,051 0,037 

 

 

Рис. 4.11. Структура виробництва електроенергії на 2025 р. (без ВДЕ). 

 

 

Рис. 4.12. Структура виробництва електроенергії на 2025 р. (частка  

ВДЕ 10%). 
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Інтеграція вітрових та сонячних електростанцій до балансу ОЕС України на 

рівні до 10% дозволяє замістити 1,88 ГВт потужності теплових електростанцій. 

Мінімальне навантаження енергоблоків ТЕС становить 4550 МВт. Склад 

енергоблоків для покриття навантаження такої величини дозволяє забезпечити 

максимальну швидкість набору потужності ΔPmax на рівні 0,051 од./год, що є 

достатньо для відпрацювання змін корисного навантаження з максимальною 

швидкістю для даного сценарію впровадження ВДЕ. 

В табл. 4.11 наведено вимоги до швидкодії регулюючих потужностей та 

параметри енергоблоків ТЕС як основного джерела регулюючої потужності.  

Таблиця 4.11 

Зміна параметрів енергоблоків ТЕС при інтеграції ВДЕ (2035 р.) 

ТЕС (ВДЕ 0 %) ТЕС (ВДЕ 25 %) ВДЕ 

Максимальна 

потужність, 

МВт 

Мінімальна 

потужність, 

МВт 

Максимальна 

потужність, 

МВт 

Мінімальна 

потужність, 

МВт 

ΔPmax ΔPmax 

24368 12085 21158 3920 0,042 0,070 

 

На рис. 4.13. наведено структуру виробництва електроенергії на період до 

2035 р. для сценарію без відновлюваних джерел енергії, на рис. 4.14 – для сценарію 

10 % ВДЕ. 

 

Рис. 4.13. Структура виробництва електроенергії на 2025 р. (без ВДЕ). 
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Рис. 4.14. Структура виробництва електроенергії на 2035 р. (частка  

ВДЕ 25 %). 

 

Інтеграція ВДЕ до балансу ОЕС України на рівні до 25 % дозволяє замістити 

3,21 ГВт ТЕС. Мінімальне навантаження енергоблоків ТЕС становить 3920 МВт. 

Склад енергоблоків для покриття навантаження такої величини дозволяє 

забезпечити максимальну швидкість набору потужності ΔPmax на рівні 

0,042 од./год., що є недостатнім для відпрацювання стрибків корисного 

навантаження. Величина дефіциту склала приблизно 0,9 ГВт.  

 

4.4. Вплив наявності накопичувачів електричної енергії на показники роботи 

енергоблоків ТЕС 

 

Накопичувачі електричної енергії можуть використовуватись як для 

вирівнювання добового графіка навантажень, так і для компенсації раптових змін 

корисного навантаження [25, 28, 29]. 

В табл. 4.12 наведені результати моделювання роботи ЕЕС для різної робочої 

потужності електрохімічного накопичувача електроенергії.  

Згідно отриманих результатів робота накопичувачів енергії в 

електроенергетичній системі має позитивний вплив на роботу енергоблоків 
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теплових електростанцій – зменшення числа пусків (зупинок) енергоблоків 

внаслідок вирівнювання добового графіка навантажень. 

Таблиця 4.12 

Зміна числа пусків/зупинок енергоблоків в залежності від робочої 

потужності електрохімічного накопичувача 

ТЕС 
Робоча потужність накопичувача, МВт 

0 500 1000 1500 2000 2500 

Pmax, МВт 16790 16735 16700 16670 16640 16605 

Pmin, МВт 4550 4705 4725 4790 4805 4805 

Кількість пусків/зупинок 2458 1928 1731 1607 1502 1404 

КВВП акумулятора 0 0,94 0,86 0,79 0,74 0,70 

 

Ефект від роботи накопичувача  знижується при збільшенні робочої 

потужності накопичувача. При цьому знижується коефіцієнт використання 

встановленої потужності  – з 0,94 при потужності 500 МВт, до 0,70 при 2500 МВт 

(рис. 4.15). 

 

 

Рис. 4.15. Залежність КВВП накопичувача електричної енергії від 

встановленої потужності в енергосистемі. 
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4.5. Висновки до розділу 

 

1. Структура генерації електричної енергії, що склалась станом на початок 

2019 року, створює істотні обмеження щодо доцільних обсягів інтегрування  

вітрових та сонячних електростанцій. Це пов’язано зі значною кількістю базових 

електростанцій.  Максимальна потужність, що може бути інтегрована до ОЕС 

України без порушення показників надійності роботи енергосистеми, для ВЕС 

складає до 2,5 ГВт, для СЕС досягає 2,9 ГВт. В певні періоди спостерігається 

необхідність обмеження потужності ВДЕ для забезпечення балансу активної 

енергії. В цілому інтеграція ВЕС та СЕС на даному етапі сприяє зменшенню числа 

пусків (зупинок) енергоблоків ТЕС. При цьому подальше нарощування потужності 

ВЕС та СЕС потребує зміни структури генеруючих джерел, або обмеження 

потужності базових електростанцій, ВЕС та СЕС. Сумарна потужність ВДЕ, що 

може бути інтегрована до ОЕС України без погіршення показників балансової 

надійності на даному етапі не повинна перевищувати 4 ГВт.  

2. В залежності від встановленої потужності ВЕС та СЕС для структури 

генеруючих джерел на 2019 року, визначено еквівалентну потужність ТЕС, що 

може бути заміщена в електроенергетичному балансі ОЕС України. Дана величина 

для ВЕС складає 43% встановленої потужності, для СЕС − 25% при потужності 

ВДЕ 1 ГВТ. 

3. На період до 2025 року можлива інтеграція ВЕС та СЕС на рівні до 10% 

від загального споживання електричної енергії в ОЕС України за умови виведення  

з експлуатації блоків АЕС потужністю 3880 МВт, без зниження показників 

надійності роботи енергосистеми. 

4. На період до 2035 року для рівнів інтеграції ВДЕ 25 % від загального 

споживання електроенергії в ОЕС України спостерігається дефіцит 

високоманеврових потужностей в обсязі до 900 МВт. Дана потреба може бути 

вирішена за рахунок будівництва систем акумулювання електричної енергії або 

глибокої реконструкції існуючих енергоблоків ТЕС. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі на основі проведених досліджень сумісної роботи 

ВДЕ з традиційними електростанціями було вирішено актуальну наукову задачу 

щодо визначення впливу імовірнісного характеру надходження енергії від ВЕС та 

СЕС на показники балансової надійності ОЕС України. 

Відповідно до поставленої мети в роботі отримано наступні наукові та 

практичні результати: 

1. Вперше для різних сценаріїв розвитку ВДЕ сформовано вимоги до 

гнучкості ОЕС України. Встановлено, що інтеграція ВЕС та СЕС на рівні до 10 % 

від загального споживання електричної енергії в ОЕС України не веде до зростання 

варіативності чистого навантаження. Значення стандартного відхилення та 

максимальної позитивної 1-годинної зміни чистого навантаження  становлять 0,023 

та 0,037 в.од./год. відповідно. При подальшому збільшенні частки ВЕС та СЕС 

зміни потужності цього типу електростанцій переважають над змінами 

навантаження споживачів. При цьому значення стандартного відхилення та 

позитивної зміни чистого навантаження  становлять: 

 для 25 %: 0,038 та 0,070 в.од./год. відповідно; 

 для 50 %: 0,070 та 0,140 в.од./год.  

2. Визначено рівень взаємної кореляції 1-годинних змін потужності для 

ВЕС та СЕС для регіонів перспективного будівництва цих електростанцій. 

Встановлено, що для ВЕС на відстані понад 300 км 1-годинні зміни потужності 

майже не корелюють. Для СЕС помірна кореляція 1-годинних змін потужності 

спостерігається навіть для відстаней до 900 км. 

3. Шляхом урахування  стохастичного характеру генерації електричної 

енергії ВЕС та СЕС удосконалено імітаційну модель роботи ОЕС України, за 

допомогою якої виконано дослідження впливу різних рівнів інтеграції ВЕС та СЕС 

на показники балансової надійності роботи енергосистеми. Проаналізовано 

розподіл максимальних значень небалансів ОЕС України, що виникають внаслідок 

відмов генеруючого обладнання, та виявлено, що розподіл виникнення випадків 
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небалансу активної енергії не пов’язаний  з характерними періодами роботи 

енергосистеми, з такими як максимум та мінімум навантажень і паводок. Тому для 

більш точної оцінки можливого дефіциту потужності розрахунок доцільно 

виконувати для всього року. 

4. В залежності від встановленої потужності ВЕС та СЕС для структури 

генеруючих джерел, що склалась на початок 2019 року визначено еквівалентну 

потужність ТЕС, що може бути заміщена в електроенергетичному балансі ОЕС 

України. Дана величина для ВЕС складає 43% встановленої потужності, для СЕС- 

25% при потужності ВДЕ 1 ГВТ. 

5. Встановлено, що існуюча на початок 2019 року структура генеруючих 

джерел дозволяє інтегрувати ВЕС та СЕС сумарно до 4 ГВт без погіршення 

показників балансової надійності ОЕС України. При цьому подальше нарощування 

потужності ВЕС та СЕС потребує зміни структури генеруючих джерел, або 

обмеження потужності базових електростанцій, ВЕС та СЕС. 

6. Показано, що на період до 2025 року можлива інтеграція ВЕС та СЕС на 

рівні до 10% від загального споживання електричної енергії в ОЕС України за 

умови виведення  з експлуатації блоків АЕС потужністю 3880 МВт, без зниження 

показників надійності роботи енергосистеми. 

7. На період до 2035 року для рівнів інтеграції ВДЕ 25 % від загального 

споживання електроенергії в ОЕС України спостерігається дефіцит 

високоманеврових потужностей в обсязі до 900 МВт. Дана потреба може бути 

вирішена за рахунок будівництва систем акумулювання електричної енергії або 

глибокої реконструкції існуючих енергоблоків ТЕС.  

Результати роботи знайшли використання при виконанні ряду науково-

дослідних робіт за тематикою Інституту відновлюваної енергетики НАН України, 

були використані при розробці нормативних документів у галузі вітроенергетики у 

вигляді ДСТУ, а також надані в ДП «НЕК «Укренерго» та ДПВ НДІ 

«Укренергомережпроект».  
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Додаток Б 

Перевірка відповідності нормальному закону розподілу графічними методом 

 
Рис. Б.1. Стрибки навантаження ОЕС України. 

 
Рис. Б.2. Стрибки потужності генерованої ВЕС. 

 
Рис. Б.3. Стрибки потужності генерованої СЕС.  

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08

-6

-4

-2

0

2

4

6

-0,20 -0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-0,3 -0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3



 

140 

Додаток В 

Документи про впровадження та використання результатів дисертаційної роботи 
 

  



 

141 

  



 

142 

 

  



 

143 

 

 

 


