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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Генерація електричної енергії вітровими (ВЕС) та 

сонячними електростанціями (СЕС) носить імовірнісний характер. Потужність цього 

типу електростанцій впродовж доби може неодноразово змінюватись від 

максимального до мінімального значення, в той час як для надійного забезпечення 

споживачів електричною енергією в електроенергетичній системі повинен 

зберігатись баланс активної потужності, тобто генерація електричної енергії повинна 

відповідати споживанню. Для забезпечення балансу електроенергетична система 

(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 (ВДЕ) у 

Енергетичній стратегії України до 2035 року та стрімке нарощування встановленої 

потужності ВДЕ визначення впливу стохастичної 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 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 82902:2015 «Вітроенергетика. Станції 

електричні вітрові. Приєднання до електроенергетичної системи»» (ДР № 

0111U009378). 
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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 

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 дозволила 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 

та сонячних електростанцій з урахуванням територіального розосередження, що 

дозволило провести моделювання їх роботи в єдиному режимі з традиційною 

генерацією. 
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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 

«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, 
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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 із 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджень, зв'язок з науковими 

програмами, сформульовані мета та основні задачі наукових досліджень, викладено 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, особистий внесок 

автора, наведені відомості про апробацію результатів досліджень та наукові 

публікації.  

У першому розділі проаналізовано стан та перспективи розвитку вітрової та 

сонячної енергетики в Україні. Показано, що розвіданий потенціал вітрової та 

сонячної енергії значно перевищує потреби України в електричній енергії. За 

оцінками Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) 

загальний потенціал виробництва електроенергії з ВДЕ за рік складає більше 

1 млн. ГВт⋅год. Найбільшу частку складає вітрова енергетика – 859 тис. ГВт⋅год, та 

сонячна – 88 тис. ГВт⋅год. Розвиток ВДЕ закріплено на рівні державних програм. 

Згідно Енергетичної стратегії України до 2035 р. частку ВДЕ планується довести до 

25 % від загального споживання електричної енергії. Станом на 01.04.2019 р. 

встановлена потужність ВЕС склала 706 МВт, СЕС – 2229 МВт. 

Під час аналізу структури генеруючих джерел ОЕС України виявлено, що в 

енергосистеми спостерігається брак пікових (високоманеврових) потужностей (10% 

проти необхідних 15 %) та переобтяженість базовими потужностями – атомними 

електростанціями (АЕС). Внаслідок цього до регулювання добового графіка 

навантажень досить активно залучають енергоблоки теплових електростанцій (ТЕС). 

Обтяженість енергосистеми значною кількістю базових електростанцій, а також 

дефіцит пікових потужностей, суттєво ускладнюють проходження нічного мінімуму 

навантаження ОЕС України. Тому вночі на 4-6 годин доводиться зупиняти певну 

кількість енергоблоків ТЕС з подальшим введенням їх в роботу під час ранкового 

зростання навантаження в енергосистемі. Такі режими роботи пришвидшують 

спрацювання обладнання ТЕС і, як наслідок, ведуть до зростання аварійності. Також 

слід зауважити, що обсяг вторинних резервів в ОЕС України не відповідає 

нормативному (432 МВт проти необхідного 1000 МВт). 

Робота ВЕС та СЕС характеризується нестабільністю генерації електричної 

потужності. Впродовж доби можливі часті зміни величини генерованої потужності в 
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значному діапазоні, що може позначитись на роботі інших електростанцій 

енергосистеми та споживачів. Для того, щоб завчасно реагувати на зміни потужності 

ВДЕ, енергосистема повинна розвиватись з урахуванням зростання частки 

потужності ВЕС та СЕС в енергобалансі країни. 

Дослідження роботи ВДЕ в енергосистемі ведуться з початком активного 

розвитку ВЕС та СЕС в Україні. Питанням щодо загальних вимог до роботи ВЕС та 

СЕС в електроенергетичних системах, дослідженням потенціалу та прогнозуванням 

розвитку ВДЕ займались 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, В. І. Будько, О. С. Яндульський, С. 

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

У другому розділі визначено вимоги до гнучкості енергосистеми в залежності 

від рівня інтеграції ВДЕ. 

При виконанні оцінки гнучкості енергосистеми вирішальне значення має не 

величина виробленої ВЕС та СЕС електричної енергії, а значення відхилень чистого 

навантаження (частина навантаження, що покривається традиційними 

електростанціями) енергосистеми, що виникають на різних часових проміжках. 

 Величина стрибка потужності ΔhР (МВт) визначається як зміна потужності на 

заданому часовому інтервалі h: 

∆ℎ𝑃 = 𝑃(𝑡) − 𝑃(𝑡 − ℎ), (1) 

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

часу t.  

Величина стрибків чистого навантаження розраховується відносно 

максимального навантаження енергосистеми. 

Показники зміни навантаження представляють собою лінійну комбінацію 

коефіцієнтів зміни навантаження та генерації ВДЕ: 
(1 )

( ) ( ) ( ) ( )
8760 8760

h h h h

W PV

D D
NL t L t W t PV t

  

 


       , (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 

енергосистемі, МВт⋅год; μw, μpv – коефіцієнти використання встановленої потужності 

ВЕС та СЕС; α – частка генерованої електричної енергії ВДЕ в загальному річному 

споживанні електричної енергії; β – частка СЕС в суміші ВДЕ. 

Генерація електроенергії ВЕС та СЕС розраховується шляхом множення 

погодинних коефіцієнтів потужності, отриманих з урахуванням 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 (3) та (4). 
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. (4) 

Для оцінки величини генерованої електроенергії ВДЕ використано 

супутникові погодинні дані. При розподілі електростанцій ВДЕ враховано вже 

існуючі станції, заплановані до будівництва, та перспективні площадки у 

відповідності до огляду, виконаного у розділі 1.  

Розрахунок відхилень чистого навантаження виконано для різних сценаріїв 

розвитку ВДЕ, а саме α = {0.1, 0.25, 0.5}, β = {0.0, 0.25, 0.5} та порівняно з варіантом 

без ВДЕ. При виконанні розрахунків по одному відсотку значень з обох боків 

віднесено до викидів і тому не враховано. 

Встановлено, що збільшення частки ВДЕ у загальному балансі енергосистеми 

веде до зростання варіативності та зміни класичного розподілу відхилень 

навантаження енергосистеми (рис. 1а). При збільшенні частки СЕС відбувається 

зниження ранкового максимуму з переходом в літній період на другу половину дня 

(рис. 1б). Для ВЕС розподіл градієнтів потужності має стохастичний характер. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Розподіл стрибків чистого навантаження ОЕС України для різних рівнів 

проникнення ВДЕ: а) α = 0; б) α = 0,1, β = 0.25. 

 

Згідно існуючої методології визначення достатності генеруючих потужностей 

ОЕС України, оцінка проводиться для характерних періодів – максимум, мінімум 

навантажень енергосистеми та час паводку. Відповідно до отриманих результатів, 

при збільшенні частки ВДЕ поява впродовж року максимуму та мінімуму 

навантаження традиційних електростанцій залежить від роботи ВЕС та СЕС. Дані 

значення можуть не співпадати у часі з максимумом та мінімумом навантаження 

споживачів. Через складність прогнозування генерації ВДЕ оцінку їх впливу на 

роботу енергосистеми доцільно виконувати для всього року. Це дозволило врахувати 

значно більшу кількість ймовірних режимів сумісної роботи ВДЕ та традиційних 

електростанцій енергосистеми. 

ΔhР, 

в.од. 
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На рис. 2 наведено градієнтні криві 1-го і 99-го процентилей для різних 

сценаріїв розвитку ВДЕ в межах 12-годинного інтервалу. Позитивні градієнти 

викликані зниженням генерованої потужності ВДЕ, негативні – зростанням. З огляду 

на складність впливу на швидкість зниження потужності, генерованої ВДЕ, 

вирішальне значення для встановлення вимог до гнучкості енергосистеми будуть 

мати саме позитивні градієнти чистого навантаження. 

 

 
Рис. 2. Градієнтні криві 1-го і 99-го процентилей для різних  

сценаріїв розвитку ВДЕ. 

 

В табл. 1 наведено 1-годинні та 6-годинні градієнти чистого навантаження для 

різних сценаріїв інтеграції ВДЕ. 1-годинні стрибки визначають вимоги до обертового 

резерву, 6-годинні – до гарячого. 

Для рівня інтеграції ВДЕ в межах 10% від загального споживання 

електроенергії вплив ВЕС та СЕС практично відсутній, що відповідає досвіду країн 

зі значною часткою ВДЕ. Такий рівень проникнення ВДЕ не веде до зростання 

градієнтів чистого навантаження, а відтак не потребує збільшення обертового 

резерву  у порівнянні з варіантом без ВДЕ. Незначне зростання градієнтів чистого 

навантаження спостерігається для негативних значень на інтервалі більше 3-х годин. 

За умови використання прогнозування генерації ВДЕ дані зміни можуть бути 

компенсовані регулюючими станціями, або до ВДЕ може бути застосоване 

обмеження потужності. 
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Таблиця 1 

Параметри 1-годинних та 6-годинних стрибків чистого навантаження  

для різних сценаріїв інтеграції ВДЕ 

α β 

Процентиль [доля пікового 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 
 

При подальшому збільшенні частки ВДЕ в балансі енергосистеми 

спостерігається істотне зростання градієнтів чистого навантаження. Вплив СЕС при 

збільшенні їх частки до 25 % в суміші ВДЕ переважає над ВЕС. 

На рис. 3 проілюстровано зміну 1-годинних градієнтів для 99-го процентиля 

чистого навантаження при різних сценаріях інтеграції ВДЕ.  

 
Рис. 3. Вплив різних сценаріїв інтеграції ВДЕ на 1-годинні стрибки чистого 

навантаження для 99-го процентиля. 
 

З графіка видно, що ВЕС має менший вплив на 1-годинні стрибки чистого 

навантаження, ніж СЕС – для максимального значення менше 0.2 в.од. проти 

0.733 в.од. При частці СЕС до β = 0.2 спостерігається зниження градієнтів чистого 

ΔhР, 

в.од. 
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навантаження. Особливо істотний вплив СЕС на зменшення градієнтів 

спостерігається при α = 0.1. Для рівня інтеграції ВДЕ α = 0.1 оптимальна з точки зору 

мінімізації градієнтів чистого навантаження частка СЕС β становить від 0.25 до 0.4. 

При подальшому зростанні частки ВДЕ оптимальне значення СЕС β поступово 

зменшується до 0.1. 

В попередніх дослідженнях було встановлено, що при збільшенні відстані між 

окремими ВЕС спостерігається зменшення кореляційної залежності для генерованої 

потужності. Подібний ефект виявлено і для градієнтів чистого навантаження ВЕС та 

СЕС. На рис. 3 наведено графік залежності коефіцієнту кореляції потужності та 1-

годинних стрибків для ВЕС, розташованих на різних відстанях. 

Характер залежності для стрибків чистого навантаження подібний до 

характеру коефіцієнту кореляції потужності (рис. 4), однак абсолютні значення 

майже в два рази нижчі. 
 

 
Рис. 4. Залежність коефіцієнту кореляції потужності та стрибків 

навантаження від відстані між ВЕС. 
 

Для ВЕС на відстані понад 300 км взаємна кореляція 1-годинних градієнтів 

потужності майже відсутня. 

В табл. 2 наведено параметри стрибків чистого навантаження для різних 

комбінацій окремих ВЕС. Результати підтверджують зниження екстремальних 

значень та варіативності стрибків чистого навантаження при збільшенні кількості 

окремих ВЕС та відстані між ними. 

Таблиця 2 

Зміна параметрів стрибків потужності ВЕС в залежності від кількості станцій та 

відстані між ними 

Кількість ΔРmax ΔРmin 
Стандартне 

відхилення 
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 

14 ВЕС 0.184 -0.158 0.032 0.054 -0.048 
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Графік залежності коефіцієнту кореляції потужності та її 1-годинних стрибків 

для СЕС, розташованих на різних відстанях, наведено на рис. 5. 

Для СЕС на відміну від ВЕС кореляційна залежність 1-годинних градієнтів 

потужності вища. Помірна кореляція спостерігається навіть для відстаней до 900 км, 

але також спостерігається зниження стрибків чистого навантаження при збільшенні 

кількості СЕС та відстані між ними.  
 

 
Рис. 5. Залежність коефіцієнту кореляції від відстані між СЕС. 

 

В табл. 3 наведено параметри стрибків чистого навантаження для різних 

комбінацій окремих СЕС. Результати підтверджують зниження екстремальних 

значень та варіативності стрибків чистого навантаження при збільшенні кількості 

окремих СЕС та відстані між ними. 

Таблиця 3  

Зміна параметрів стрибків потужності СЕС в залежності від кількості станцій 

та відстані між ними 

Кількість ΔРmax ΔРmin 
Стандартне 

відхилення 
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 

19 СЕС 0.238 -0.251 0.096 0.157 -0.151 

 

У третьому розділі шляхом урахування  стохастичного характеру генерації 

електричної енергії ВЕС та СЕС удосконалено математичну модель роботи ОЕС 

України для оцінки показників балансової надійності. 

Оцінку параметрів моделі пропонується виконувати для всього року, на відміну 

від існуючих підходів, що передбачають лише певні характерні часові проміжки (ДП  

«НЕК «Укренерго», Вінницький національний технічний університет). Згідно 

проведених у другому розділі досліджень при збільшенні частки ВДЕ у 

електроенергетичному балансі максимум та мінімум навантаження споживачів 

можуть не відповідати максимуму та мінімуму традиційних електростанцій, за 
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рахунок яких виконується балансування енергосистеми. Для врахування подібних 

режимів роботи енергосистеми за мінімальний часовий інтервал моделювання 

пропонується прийняти один рік.  

Для оцінки надійності роботи енергосистеми пропонується використовувати 

наступні показники: 

 очікувана втрата навантаження (loss of load expectation, LOLE); 

 очікувана втрата енергії (loss of energy expectation, LOEE);  

 частота втрати навантаження (loss of load frequency, LOLF).  

LOLE – очікуваний період, протягом якого навантаження енергосистеми 

перевищує доступну потужність генерації, год/рік: 

𝐿𝑂𝐸𝐸 =  
∑ 𝑇𝑖

НБ𝑁
𝑖=1

𝑁
, (5) 

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

спостережень (в даному випадку років). 

LOEE – очікувана кількість недоотриманої енергії впродовж року, МВт·год/рік, 

показує обсяг дефіциту електричної енергії в енергосистемі:  

𝐿𝑂𝐸𝐸 =  
∑ ∆𝑊𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
,  (6) 

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

LOLF – число випадків виникнення дефіциту генеруючої потужності 

(випадків/рік): 

𝐿𝑂𝐿𝐹 =  
∑ 𝑓𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
, (7) 

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

Для розрахунку показників (5) – (7) доцільно використовувати імітаційний 

метод. Моделювання даним методом, на відміну від інших, виконується шляхом 

імітації випадкового поводження енергосистеми, максимально наближеного до 

реального процесу роботи, що дозволяє врахувати більшість можливих комбінацій 

станів (робота, відмова) генеруючого обладнання. 

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 процесу, 

що розглядається, в даному випадку – час. При цьому вважається, що кожен 

елементможе перебувати в одному з двох станів – робота (xі(t) = 1) або відмова (xі(t) 

= 0). Стан кожного елемента (енергоблока) визначається за допомогою рівномірно 

розподіленої функції Uі в інтервалі [0,1] 

𝑥𝑖(𝑡) = {
0, 𝑈𝑖 ≥ 𝑃𝐹𝑖 ,
1, 0 ≤ 𝑈𝑖 < 𝑃𝐹𝑖

, 

𝑈𝑖  𝜖 [0, 1]. 
(8) 

Перехід з одного стану в інший відбувається з інтенсивністю λ, 1/год. Час 

перебування елемента в тому чи іншому стані залежить від характеристик елемента 

таких, як напрацювання на відмову і час відновлення, год: 

𝑇𝑖 = −
1

𝜆𝑖
𝑈𝑖, (9) 



12 

 

де: λi – інтенсивність відмови, якщо 

поточний стан i-го елемента – робота, або 

інтенсивність відновлення, якщо 

поточний стан  i-го компонента – відмова, 

год. 

Таким чином, процес 

функціонування елемента може 

розглядатись як альтернуючий – робочий 

стан (xі(t) = 1) та стан аварійно-

відновлювального ремонту (xі(t) = 0). 

Алгоритм моделювання роботи 

енергосистеми наведено на рис. 6. 

1 етап. Введення вихідних даних: 1) 

параметри енергоблоків електростанцій 

(значення максимальної та мінімальної 

потужності, напрацювання на відмову та 

час відновлення, графіки проведення 

планових ремонтів); 2) погодинне 

навантаження енергосистеми, добові 

витрати води для гідроелектростанцій; 3) 

погодинні графіки генерації ВЕС та СЕС 

за рік. 

2 етап. Перевірка даних з 

навантаження енергосистеми та генерації 

ВДЕ на цілісність рядів. У випадку 

відсутності даних за певний період дані 

відновлюються. 

3 етап. Для кожної розрахункової 

доби складається погодинний баланс 

активної потужності (10) та визначається 

склад генеруючого обладнання: 

∑ 𝑃𝑖𝑡
ген

𝑖   =  ∑ 𝑃𝑗𝑡𝑗 + ∑ 𝜋𝑙𝑡𝑙 , (10) 

де: ∑ 𝑃𝑖𝑡
ген

𝑖  – сумарна генерована потужність електростанції в момент часу t, 

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

втрат потужності в електричних мережах і потужності власних потреб 

електростанцій в момент часу t, МВт. 

4 етап. Для складу енергоблоків, що приймають участь у покритті добового 

графіку навантажень, створюється штучна історія роботи (8), (9). 

5 етап. На підставі отриманої історії роботи енергоблоків розраховується 

доступна потужність в кожен момент часу та величина небалансу в енергосистемі. 

6 етап. За величиною небалансів, отриманих на етапі 5, визначаються 

показники балансової надійності енергосистеми: LOLE (5), LOEE (6), LOLF (7). 

У четвертому розділі за допомогою математичної моделі, описаної у третьому 

розділі, досліджено баланси активної потужності ОЕС України за різних сценаріїв 

Рис. 6. Алгоритм оцінки показників 

надійності роботи 

енергосистеми. 
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розвитку ВДЕ для структури генеруючих потужностей, що склалась на початок 2019 

року, та на перспективу до 2035 року. 

Оцінку впливу ВДЕ на роботу ОЕС України виконано за зміною кількості 

пусків (зупинок) енергоблоків ТЕС та за показниками надійності роботи 

енергосистеми. За базові показники надійності прийнято значення, отримані при 

нульовому рівні інтеграції ВДЕ.  

Таблиця 4 

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 за рік 3047 3033 3050 3057 3061 2990 2966 2898 2829 
 

Зміну кількості пусків (зупинок) енергоблоків по сезонах в залежності від 

встановленої потужності ВЕС наведено в табл. 4, СЕС – в табл. 5. Розрахунок 

виконано без розгляду аварійних зупинок енергоблоків, враховано лише планове 

виведення генеруючого обладнання електростанцій в ремонт. 

Згідно отриманих результатів розрахунку при збільшенні встановленої 

потужності ВЕС та СЕС спостерігається зменшення кількості пусків (зупинок) 

енергоблоків за рік для структури генерації, що склалась на початок 2019 р. 

Зниження числа пусків (зупинок) енергоблоків ТЕС пояснюється зниженням 

варіативності чистого навантаження енергосистеми при рівні проникнення ВДЕ до 

10 % (табл. 1) та максимального навантаження ТЕС за рахунок потужності ВДЕ.  

Питому величину потужності ТЕС в добовому графіку навантажень, що може 

бути заміщена ВДЕ, наведено на рис. 7. Величина потужності ТЕС приведена на 1 

ГВт встановленої потужності ВДЕ. Характер кривої потужності СЕС пояснюється 

тим, що ВЕС генерує потужність в будь-якій частині добового графіка і, відповідно, 

заміщення потужності ТЕС може відбуватися в межах усього діапазону, в той час, як 

СЕС працює впродовж світового дня, тобто в частині добового графіка навантажень, 

що відповідає напівпіковій та піковій зонам. Відповідно до цього, при досягненні 

певного значення, в даному випадку близько 2 ГВт, починається витіснення з 
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означеної зони потужності ГЕС. Ця потужність ГЕС розподіляється в інші години і 

вже тоді заміщує потужність ТЕС. 

Таблиця 5 

Вплив CЕС 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 за рік 3047 2902 2752 2610 2479 2395 2335 2336 2368 
 

 
Рис. 7. Питома величина потужності ТЕС заміщена потужністю ВДЕ. 
 

Режими роботи ТЕС з мінімально допустимою потужністю визначають 

граничну потужність ВДЕ в балансі ОЕС України для існуючої структури генерації 

електричної енергії. В роботах інших авторів було припущено, що висока 

ймовірність виникнення таких режимів існує під час весняного паводку, коли ГЕС 

працюють переважно в базовій частині добового графіку навантажень. При 

виконанні досліджень дане припущення було підтверджене. В даних режимах 

необхідно обмежувати потужність ВДЕ або інших електростанцій. 

На рис. 8 наведено зміну величини недоотриманої енергії ВЕС та СЕС 

внаслідок системних обмежень для балансування енергосистеми. Обмеження 
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спостерігається навіть при незначній потужності ВЕС (500 МВт). Цей випадок 

припав саме на паводок 2012 р. В цей день спостерігалось не характерно низьке 

навантаження енергосистеми під час нічного мінімуму навантажень. 

 

 
Рис. 8. Відсоток недоотриманої енергії внаслідок застосування обмеження 

генерованої потужності ВДЕ для балансування енергосистеми. 

 

При дослідженні впливу ВДЕ на показники надійності роботи енергосистеми 

було виявлено, що виникнення випадків небалансу активної енергії не пов’язане  з 

характерними періодами роботи енергосистеми. 

В табл. 6 наведено величини потужностей ВЕС та СЕС, що можуть бути 

інтегровані в баланс ОЕС України без погіршення базових показників надійності 

роботи енергосистеми для нормативного обсягу вторинного резерву (1000 МВт). 

Таблиця 6 

Вплив різних рівнів інтеграції ВДЕ на показники надійності ОЕС України 

Потужність ВДЕ 
LOLE, 

годин/рік 

LOEE, 

МВт/рік 

LOLF, 

випадків/рік 

0 1,7 19,7 0,1 

ВЕС 2500 1,95 19,31 0,13 

СЕС 2900 1,92 20,36 0,12 

 

Для оцінки можливості досягнення цілей Енергетичної стратегії розглянуто два 

сценарії розвитку ВДЕ: 1) 10 % електроенергії ВДЕ в загальному балансі 

виробництва електроенергії в ОЕС України на період до 2025 р.; 2 ) 25 % на період 

до 2035 р. 

На рис. 9 наведено структуру виробництва електроенергії на 2025 р. для 

варіантів без ВДЕ та для рівня 10 % ВДЕ.  

При моделюванні роботи енергосистеми кількість енергоблоків АЕС було 

визначено відповідно до їхніх програм подовження терміну експлуатації. 
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Максимальна швидкість зміни чистого навантаження для  сценарію розвитку 

ВДЕ α = 0,1 становить: ΔPmax = 0,037 в.од./год. При цьому, максимальна швидкість 

збільшення робочої потужності енергоблоків ТЕС для даного сценарію складає: 

ΔPmax = 0,051 в.од./год, що є цілком достатнім для відпрацювання зміни чистого 

навантаження. 

 

  
а)  б)  

Рис. 9.Структура виробництва електроенергії на 2025 р. (частка ВДЕ 10 %): 

                  а) без ВДЕ; б) 10 % ВДЕ.  

 

На рис. 10 наведено структуру виробництва електроенергії на 2035 р. для 

варіантів без ВДЕ та 25 % ВДЕ.  

 

 
 

а)  б) 

Рис.10. Структура виробництва електроенергії на 2035 р.(частка ВДЕ 25 %): 

                  а) без ВДЕ; б) 25 % ВДЕ.  

 

Максимальна швидкість зміни чистого навантаження для даного сценарію 

становить  ΔPmax = 0,070 в.од./год. При цьому максимальна швидкість збільшення 

робочої потужності енергоблоків ТЕС для даного сценарію складає ΔPmax = 

0,042 в.од./год, що є недостатнім для відпрацювання стрибків чистого навантаження. 

Величина дефіциту склала приблизно 0,028 в.од./год, що відповідає 0,9 ГВт/год. Дана 

потреба може бути покрита за рахунок будівництва електростанцій зі швидким 

стартом, наприклад, на базі електрохімічних накопичувачів. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі на основі проведених досліджень сумісної роботи ВДЕ 

з традиційними електростанціями було вирішено актуальну науково 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 математичну 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 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. 
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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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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. 

В дисертаційній роботі на основі проведених досліджень сумісної роботи 

відновлюваних джерел енергії з традиційними електростанціями вирішено актуальну 

науково задачу щодо визначення впливу імовірнісного характеру надходження 

енергії від вітрових та сонячних електростанцій на показники балансової надійності 

Об’єднаної енергетичної системи України.  

В дисертації вперше для різних сценаріїв розвитку ВДЕ сформовано вимоги до 

гнучкості Об’єднаної енергосистеми 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 (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 ЕЕС, 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 ВЕС та СЕС для структури 

генеруючих джерел, що склалась на початок 2019 року, визначено еквівалентну 

потужність теплових електростанцій, що може бути заміщена в 

електроенергетичному балансі ОЕС України. Дана величина для вітрових 

електростанцій складає 43% встановленої потужності, для сонячних – 25% при 

встановленій потужності відновлюваних джерел енергії 1 ГВТ. 
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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. 

В роботі показано, що на період 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 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. Ключові слова: баланс активної потужності, 

відновлювані джерела енергії, вітрова електростанція, графік добового 

навантаження, Об’єднана енергосистема України, показники надійності 

енергосистеми, сонячна електростанція. 

Ключові слова: баланс активної потужності, відновлювані джерела енергії, 

вітрова електростанція, графік добового навантаження, Об’єднана енергосистема 

України, показники надійності енергосистеми, сонячна електростанція. 

 

SUMMARY 
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The dissertation is devoted to determination of the influence of probabilistic inflow 

of energy from RES on the indicators of balance reliability of electric power systems. The 

requirements for the flexibility of the UES of Ukraine have been established, depending on 

the levels of integration of RES. The indicators characterizing the equilibrium of the EES 

and the factors that are caused by the presence of RES and taking into account the random 

nature of their generation are determined. The simulation model of the EES for the study of 

hourly balance of active power with the joint work of WPP, SPS, energy storage systems 

and traditional power plants is improved. The influence of the variable nature of the 

generation of active power of WPP and SPS on the reliability indices of EES with different 

levels of integration of RES is investigated. The possibility of ensuring balanced operation 

of the power system at different levels of integration of RES and the use of energy storage 

systems is determined. 

Keywords: balance of active power, renewable energy sources, wind power plant, 

daily load schedule, United Energy System of Ukraine, reliability indicators of the power 

system, solar power station. 


