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ПЕРЕДМОВА

 Впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до складу енерго систем 
різного рівня є безумовним трендом сучасного розвитку енергетики в усьому 
світі. Це спричинено рядом факторів – потребою в диверсифікації джерел енергії, 
зменшенні залежності від викопного палива, доступності енергії для ширших 
верств населення, запобіганні забрудненню довкілля та небажаним кліматичним 
змінам. Десь перевагу мають економічні чинники, десь (і в переважній більшості) 
екологічні, десь соціальні. Для України важливими є всі означені фактори. 

 Особливістю національної енергетики останніх десятиліть є недостатня 
гнучкість традиційної енергетики, сформована історично. Тому впровадження 
ВДЕ потребувало пильного ставлення до можливостей забезпечення 
енергобалансу, що істотно як для енергосистеми в цілому, так і до локальних 
систем регіонального і місцевого рівнів. Події останнього часу прискорили 
інтегрування вітчизнаної енергосистеми в європейську, однак більшість проблем 
відновлюваної енергетики лишаються актуальними. Важливість максимальної 
збалансованості енергосистем та надійності постачання енергії є такою ж 
вагомою, незалежно від рівня інтегрованості; особливо це стосується джерел 
розосередженої генерації, до яких переважно належать об’єкти відновлюваної 
енергетики негарантованої потужності (сонячної та вітрової).

 У монографії викладено результати наукових фундаментальних і 
прикладних досліджень, виконаних  у відділі комплексних енергетичних систем 
Інституту відновлюваної енергетики НАН України. Ці результати отримано 
при виконанні науково-дослідних робіт «Особливості функціонування і умови 
забезпечення оптимальності комбінованих систем енергопостачання на основі 
відновлюваних джерел енергії різних видів з урахуванням випадкових процесів 
генерування та споживання (Комплекс-3, ДР № 0118U003385)» та «Розробити 
системи комбінованого енергопостачання об’єктів соціальної сфери з 
використанням різних видів відновлюваних джерел енергії (Комплекс-С, ДР 
№ 0120U000126)». Частково цей матеріал використано в лекційному курсі з 
предмета «Комплексне використання відновлюваних джерел енергії», який 
автор викладає в НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» 
на кафедрі відновлюваних джерел енергії.

 Частина результатів отримана автором у співпраці з О. Лисенко, 
О. Кармазіним та О. Мельником, викладена в спільних публікаціях та 
знайшла відображення в їх дисертаційних роботах.

 Монографія призначена для наукових та інженерно-технічних працівни-
ків, пошуковців і проєктувальників, що спеціалізуються в галузі відновлюваної 
енергетики, а також викладачів, аспірантів та студентів енергетичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, і може бути корисною для всіх, хто 
займається різними напрямами діяльності щодо використання відновлюваних 
джерел енергії.
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ВСТУП

Енергетика, що використовує відновлювані джерела енергії (ВДЕ),  
останніми роками все ширше впроваджується в усьому світі, і ця тенденція  
повною мірою стосується  України. Генерувальні установки на базі ВДЕ 
можуть бути використані як автономно, так і у складі локальної енергосистеми, 
комбінованої з традиційною генерацією. Відновлювані джерела різного виду 
при цьому використовуються  переважно у комплексі,  що сприяє підвищенню 
надійності електропостачання та економічної ефективності, при одночасному 
зниженні викидів парникових газів. 

Актуальність дослідження цих питань випливає з необхідності зменшення 
викидів парникових газів і диференціації джерел енергії. Відновлювана 
енергетика вже може конкурувати з традиційною за показниками собівартості 
енергії, та переважає її за екологічністю. Наявність державної підтримки й різних 
методів стимулювання ВДЕ полегшує впровадження, а також зменшує термін 
окупності альтернативних електростанцій. Як результат комбіновані системи з 
використанням ВДЕ приваблюють підвищенням надійності електропостачання, 
зниженням шкідливих викидів та економічною складовою. Однак використання 
ВДЕ висуває додаткові вимоги до систем забезпечення надійності 
електропостачання, враховуючи динамічну природу погодних факторів і 
відповідних можливостей генерації. Впровадження ВДЕ та їх інтегрування до 
енергосистем різних рівнів супроводжується потребами в додатковому узгодженні 
режимів генерування й споживання електроенергії. Надходження таких видів 
енергії, як вітрова та сонячна, по суті, є некерованим процесом (можна лише 
обмежити робочу потужність встановленого обладнання). Водночас, споживання 
також містить елементи випадковості, особливо коли йдеться про велику кількість 
однакових чи різнотипних споживачів. Отже, при значному рівні впровадження 
ВДЕ може загостритися проблема забезпечення енергетичного балансу. Це 
стосується здебільшого використання вітрової та сонячної енергії для живлення 
окремих груп споживачів (населених пунктів, груп населених пунктів, місцевих 
підприємств), енергосистем різного рівня. Однак забезпечення енергетичного 
балансу стикається з істотними проблемами і при масштабному впровадженні 
ВДЕ, навіть у великих регіональних енергосистемах.

Комплексне використання відновлюваних джерел енергії різних видів дає 
змогу подолати основний недолік відновлюваних джерел – мінливість  параметрів 
генерованої енергії в часі. Створення комбінованих систем енергозабезпечення 
вимагає включення до їх складу систем акумулювання або резервного 
енергоживлення, що обумовлено такими особливостями відновлюваних джерел, 
як нерівномірний географічний розподіл, негарантована природа,  а також мала 
питома концентрація енергетичних ресурсів. 

Надходження таких видів енергії, як вітрова та сонячна, є випадковим 
процесом, що обмежений робочою потужністю встановленого обладнання. 
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Складність її моделювання обумовлюється як випадковим характером 
енергоносія (вітру чи сонця), так і нелінійним характером перетворення цієї 
енергії в електричну, що вносить додаткову невизначеність. Числові параметри 
математичної моделі потребують вивчення місцевих умов, сезонних особливостей 
тощо. Моделювання власне випадкової складової процесу є окремим питанням, 
допускає різні представлення і має адаптуватися до вимог конкретної задачі 
щодо балансування енергосистеми.

Наразі розроблено ряд методів математичного моделювання електростанцій 
на базі ВДЕ та оцінки їх впливу на роботу енергосистем. Стан розроблення 
проблем, за матеріалами наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених, 
свідчить, що процеси перетворення енергії відновлюваних джерел енергії вивчені 
на досить високому рівні. Розроблено ряд математичних моделей енергооб’єктів 
на базі розосередженої генерації та оцінки їх впливу на роботу енергосистем. 
Останніми роками було запропоновано різні способи обчислювальної оптимізації 
для вирішення проблем використання ВДЕ, здебільшого на основі традиційних 
підходів, таких як лінійне чи  квадратичне програмування, симплекс-пошук, 
нечітка логіка. Але ці роботи не були спрямовані на вивчення нестаціонарних 
процесів, що мають стохастичну природу та суттєво впливають  на якість енергії 
від ВДЕ. При цьому розробка та інтеграція комплексних систем енергопостачання 
на основі ВДЕ у наявну інфраструктуру енергозабезпечення вимагає врахування 
потенціалу доступних відновлюваних джерел та низки інших специфічних 
чинників, що ускладнює отримання універсальних технічних рішень та 
передбачає застосування системного підходу з урахуванням місцевих умов. 
Вибір математичних моделей та методи їх обробки потребують приведення 
у відповідність до фізичної моделі, для чого необхідно зважати на реальні 
статистичні дані як щодо погодних факторів і відповідних можливостей ВДЕ у 
певних кліматичних умовах, так і режимів роботи конкретних споживачів. Отже, 
існуючі підходи мають бути адаптованими до вітчизняних реалій з урахуванням 
останніх тенденцій в енергетиці. 

Важливою сучасною тенденцією є поступовий перехід від централізо-
ваного виробництва електроенергії до розподіленої генерації. З часом локальні 
електромережі мають працювати як в автономному режимі, так і в складі 
енергосистеми. Встановлені функції автоматичної системи керування такої си-
сте ми можна отримати на основі попередніх досліджень і розрахунків кон крет ної 
мережі з використанням спеціальних програмних засобів. Крім того, актуальною 
задачею при проєктуванні комплексної локальної системи енергозабезпечення є 
створення ефективних систем прогнозування генерувальних та акумулювальних 
потужностей і реального енергоспоживання з огляду на досвід експлуатації 
конкретних типів обладнання в реальних умовах.
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1.  КОМПЛЕКСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ

1.1. Поняття комбінованої енергосистеми

Комплексне використання за визначенням ‒ це дія кількох джерел енергії, усіх 
одночасно чи в певних комбінаціях. При цьому можливе використання виключно 
відновлюваних джерел, що істотно обмежує можливості користувача. Більш 
поширеним та виправданим з багатьох поглядів є застосування як відновлюваних, 
так і традиційних джерел, автономних (дизель-генератор, газотурбінна установка, 
тощо) чи централізованих (електромережі). Коректна оцінка такої комбінованої 
енергосистеми вимагає врахування також головного компонента системи – 
споживача, тобто слід брати до уваги особливості місцевої мережі та наближених 
споживачів, на режим роботи яких комплекс відновлюваних джерел матиме 
безпосередній або відчутний опосередкований вплив. Для забезпечення належної 
якості енергоживлення можуть застосовуватися системи акумулювання енергії, а 
потреба в них залежить від дискретності енергетичних потоків та вимог до якості 
живлення. В закордонній термінології комбіновані системи часто називають 
гібридними, що відображає різноманіття як джерел енергії, так і способів їх 
поєднання (іноді ця назва поширюється на довільні комплекси). Однак звичайно 
під терміном «гібридне енергоживлення» мають на увазі поєднання установок, 
що використовують відновлювані та традиційні джерела енергії.

Високі техніко-економічні показники застосування ВДЕ, стабільні робочі 
параметри енергетичного обладнання і надійне енергоживлення споживачів 
досягаються при комбінованому виробленні електричної й теплової енергії, 
комплексному її акумулюванні в поєднанні з технологіями традиційної 
енергетики. Для зниження флуктуації параметрів енергосистеми і підтримки 
необхідних робочих параметрів комбінованого енерговузла необхідно 
передбачити допоміжне обладнання, зокрема для автоматичного управління 
режимами роботи. Елементи комбінованої системи електроживлення можуть 
працювати в паралельному, послідовному або послідовно-паралельному 
режимах. Здебільшого комбінована система працює в паралельному режимі, 
коли електроенергію виробляють одночасно всі елементи енергосистеми.

Оптимальне співвідношення окремих елементів в комбінованих 
енергосистемах визначається з урахуванням багатьох факторів, що впливають на 
роботу таких систем. Використання відновлюваних джерел енергії в конкретних 
енергосистемах обумовлюється такими факторами:

−	 рівень забезпечення регіону (району, міста тощо) традиційними і 
відновлюваними джерелами енергії з урахуванням їх потенціалу;

−	 кліматичні (метеорологічні) умови;

−	 структура систем енергоживлення і споживання;
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−	 вимоги до якості електричної й теплової енергії;

−	 тип і параметри навантаження;

−	 вимоги до погодинного графіка енергоживлення;

−	 економічні та екологічні фактори.

Комбіновані енергетичні системи для житлових і промислових об’єктів 
досить ефективні в експлуатації на всій території України. У середній і північній 
географічних зонах України недостатню кількість енергії, що виробляється 
вітровими і сонячними установками, доцільно компенсувати не збільшенням їх 
потужності, а використанням традиційних джерел енергії. Для південних областей 
України додатковим застосуванням пасивного теплового акумулювання в літню 
пору можна досягнути повної автономності таких об’єктів.

 Можливі варіанти комбінованих систем: повністю автономні, сполучені з 
загальною енергосистемою, з накопиченням енергії чи без нього, з використан-
ням лише відновлюваних джерел енергії чи у поєднанні з генераторами на викоп-
них видах палива. Різні типи таких систем представлено на рис. 1.1‒1.5 нижче 
(джерело: [1]). Прикладом мережевих систем є великі електростанції, що працю-
ють у складі регіональної чи об’єднаної енергосистеми. Натомість невеликі, зде-
більшого приватні, об’єкти можуть бути автономними, частково або повністю. 
Кожен варіант має свої переваги та недоліки, що розглядаються далі.

 Ключовим фактором, що обумовлює конфігурацію енергосистеми, є мож-
ливість керування режимом генерації. Складними в цьому відношенні є вітро-
ві (ВЕС) та сонячні (СЕС) електростанції, обмежено контрольовані внаслідок 
залежності поточного рівня генерації від погодних умов. Здебільшого це 
стосується електроенергетичних систем, про які йтиметься далі. Розглянемо 
приклади побудови та функціональні схеми таких систем, що містять зазначені 
мінливі джерела електроенергії (ВЕС та СЕС). 

Мережеві енергосистеми складають найбільш поширену категорію. 
Інтеграція ВЕС та СЕС в загальну електромережу може сприяти зниженню 
загальних витрат і підвищенню надійності вироблення електроенергії з 
відновлюваних джерел. Мережа приймає надлишок потужності ВДЕ і компенсує 
нестачу, залежно від ситуації.

Комбіновані системи, що працюють на електромережу, можуть мати різні 
топології. Можуть бути приєднаними до спільної шини постійного струму (рис. 
1.1), що інтегрується до мережі через інвертор, який діє як інтерфейс між дже-
релами енергії та мережею і контролює напругу шини постійного струму. Тут 
окремі блоки можуть бути використані для досягнення максимальної потуж-
ності фотоелектричних і вітрових систем. У періоди надлишкового виробітку 
електроенергії здійснюється заряд блоку акумуляторних батарей (АБ), а в 
періоди відсутності відновлюваних джерел енергії, й відповідно виробітку ВЕС 
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чи СЕС, відбувається розряд АБ на споживача. Тим самим пом’якшується вплив 
непостійності генерування. 

Рис. 1.1. Комбінована мережева система зі спільною шиною постійного струму 

 Відновлювані джерела можуть передавати енергію і безпосередньо до ме-
режі через індивідуальні інвертори (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Комбінована мережева система зі спільною шиною змінного струму

Загалом комбіновані системи здатні негативно впливати на якість 
електроенергії в мережі. Це флуктуації напруги, частоти, поява вищих гармонік 
тощо. Пом’якшення впливу досягається застосуванням методів прогнозування 
погоди та завчасного планування режимів роботи. Системний оператор може 
налаштувати інші джерела електроенергії для уникнення дефіциту або надлишку 
енергії від ВДЕ; крім того, має значення географічний розподіл, уникнення 
концентрації відновлюваних джерел енергії в обмеженій області. Вирівнювати 
режим живлення може також застосування пристроїв для зберігання енергії, 
таких як батареї безперебійного живлення. Для усунення коливань напруги 
можуть бути використані активні фільтри енергії, як-от динамічні регулятори 
напруги, статичні синхронні компенсатори й уніфіковані  кондиціонери якості 
електроенергії.  Для вирішення проблеми реактивної потужності застосовуються 
силові компенсатори. Різкі зміни активної потужності можуть також призвести 
до небалансу між навантаженням і генерацією та спричинити флуктуації частоти 
змінного струму в мережі. Зважаючи на ці фактори, важливо розробити контури 
управління потужністю і контролю частоти для усунення проблем якості 
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електроенергії. Так, засобами вирішення проблеми флуктуації напруги при 
варіюванні швидкості вітру та сонячної радіації є шунтувальні фільтри, силові 
компенсатори, менш чутливе до дисбалансу потужності устаткування. Для пе-
редбачення імовірних режимів генерування та їх впливу на безпеку експлуа-
тації застосовують регресійний аналіз й інші алгоритми прогнозу погоди, що 
дозволяють планувати роботу енергосистеми. Важливим засобом є регулювання 
потужності генерації системним оператором для усунення дефіциту чи профіциту, 
застосування засобів управління зі швидким реагуванням.

Автономна система, або мікромережа, є відмінним рішенням для відда-
лених районів чи окремих споживачів, для яких під’єднання до централізова-
них ліній електропередачі економічно невигідне або ускладнене. Ізольовані 
системи можуть бути поділені також на дві основні топології: загальну шину 
постійного струму або загальну шину змінного струму. Змінний характер 
сонячних і вітрових ресурсів може бути частково подоланий шляхом інтеграції 
двох ресурсів в оптимальне поєднання. Надлишкова потужність одного джерела 
може доповнити недостатню потужність іншого протягом певного періоду часу 
і, отже, система стає більш надійною. 

Можливим шляхом забезпечення надійності є, наприклад, використання 
гарячого резерву, який за короткі проміжки часу дозволить перекрити 
переважаюче споживання над існуючим виробітком електроенергії (що можливо 
реалізувати за допомогою дизель-генератора). Для автономних джерел енергії 
серйозною економічною проблемою є вартість зберігання енергії; об’єднання 
сонячної й вітрової генерації в комбіновану енергосистему може зменшити 
потребу в акумулювальних потужностях і в кінцевому рахунку зменшити 
загальну вартість системи. 

Приклад режиму комбінованої генерації ВДЕ в порівнянні з традиційним 
споживанням зображено на рис.1.3.

Рис. 1.3. Приклади комбінування потужностей ВЕС та СЕС

Варіантом схеми приєднання може бути загальна шина постійного струму 
і спільний інвертор (рис. 1.4); однією з головних переваг такої топології є мож-
ливість поєднання різних джерел генерації, які не зобов’язані працювати на 
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постійній частоті й у синхронізмі. Напруга в шині постійного струму може бути 
встановлена фіксованою, а струм від кожного джерела регулюється незалежно. 
Вся потужність спрямовується на спільний інвертор. Акумуляторна батарея 
відіграє роль стабілізатора напруги. 

Рис. 1.4. Комбінована автономна система зі спільною шиною постійного струму

 Застосування силової електроніки є традиційним способом управління 
комбінованою системою, при цьому головною задачею є забезпечення макси-
мального використання енергії Сонця і вітру, але також зменшуються можливі 
флуктуації потужності.

 Форма приєднання до спільної шини змінного струму (див. рис. 1.5) ши-
роко використовується в усьому світі і має багато переваг, таких як простота 
в експлуатації й можливості індивідуального підключення, низька вартість 
і можливості розширення відповідно до потреб. З іншого боку, контроль 
напруги та частоти змінного струму, управління загальною енергією є певними 
проблемами, характерними для цього типу топології. Потужність кожного 
джерела відновлюваної енергії спрямовується на потреби споживача через 
індивідуальні перетворювачі, а акумуляторна батарея, як і в попередній схемі, 
відіграє роль стабілізатора напруги в спільній шині. 

Змінний характер надходження  енергії від Сонця і вітру має величезний 
вплив на безпеку енергозабезпечення, коли споживачі не мають ніякого зв’язку 
з загальною мережею. Тоді будь-який дефіцит виробництва електроенергії з 
цих джерел може залишити підключені навантаження без живлення. Коливання 
напруги, частоти і спотворення гармонік є основними питаннями щодо якості 
електроенергії. Коливання напруги можуть впливати на загальну надійність 
комбінованої енергосистеми. Коливання частоти можуть бути зменшені завдяки 
використанню акумуляторів енергії та фільтрувальних пристроїв.

На рис. 1.5 зображено комбіновану енергосистему з акумулювальним 
блоком, приєднану до мережі змінного струму. Така система може працювати як 
з мережею, так і автономно. Джерела енергії приєднані паралельно до спільної 
шини змінного струму через індивідуальні перетворювачі, що дає їм змогу в 
мережевому режимі працювати незалежно. Акумуляторна батарея працює на 
зарядку чи розрядку залежно від ситуації з поточною потужністю генераторів та 
потребою споживачів. 
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Рис. 1.5. Комбінована система з акумулюванням енергії

При автономній роботі кожне джерело енергії живить споживача 
безпосередньо, а акумулятор слугує для підтримки рівня напруги. Точка макси-
мальної потужності в мережевому режимі забезпечується для кожного джерела 
окремо; при автономній роботі це можливо лише за умови використання акумуля-
торів. Функцію резервного джерела живлення може виконувати контрольований 
генератор як на традиційному паливі (з двигуном внутрішнього згоряння) так і 
відновлюваному – біогазова електростанція, міні-ГЕС, система «електролізер – 
бак накопичувач – паливний елемент» з виробництва, зберігання та використання 
водню як універсального енергоносія тощо.

Отже, основні проблеми, що виникають при експлуатації комбінованих 
автономних енергосистем: висока вартість акумуляторів енергії, втрати корисної 
енергії, безпека при використанні засобів акумулювання електроенергії. Основні 
засоби їх вирішення: комбінація вітрової та сонячної енергії, що зменшує потреби 
в акумулюванні і відповідно загальну вартість системи; поєднання відновлюваних 
джерел енергії з акумуляторними батареями і резервним живленням; поєднання 
відновлюваної енергії з технологіями використання водню як універсального 
енергоносія.

1.2. Оптимізація комбінованої системи 

 Описані вище комбіновані енергосистеми мають джерела розосередженої 
генерації, особливості якої є предметом дослідження традиційної енергетики, 
хоча значною мірою обумовлені саме розвитком відновлюваної енергетики. 
Оптимальною з погляду їх впровадження в енергосистему України є 
побудова локальних електроенергетичних систем (ЛЕС) зі збалансованим 
енергопостачанням від комбінованих джерел, із забезпеченням надійної 
та стабільної їх роботи. ЛЕС визначають як сукупність генерувального 
електрообладнання обмеженої потужності низької напруги, з’єднаних між 
собою з урахуванням топології розподільчої мережі перетворювачів і споживачів 
електроенергії, у яких протікають єдині електромагнітні процеси, характерні 
для режимів генерації, перетворення, розподілу та споживання електроенергії 
[2]. Отже, йдеться про технічну енергосистему як об’єкт, в якому процеси 
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виробництва, передачі та споживання електроенергії протікають одночасно у 
синхронному режимі. Під ЛЕС мають на увазі системи енергопостачання окремих 
підприємств або населених пунктів, які містять джерела РГ комбінованого типу 
та розподільчі електричні й теплові мережі обмеженої протяжності, що мають 
лінії зв’язку з централізованими мережами і можуть працювати як в автономному 
режимі, так і спільно з централізованими системами. Типова конфігурація ЛЕС з 
керованими джерелами енергії, мінливими ВДЕ (ВЕС та/або СЕС) та доступною 
мережею представлена на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Комплексна структура локальної енергосистеми (джерело: [2]).

Питання узгодженості роботи об’єктів енергосистеми є технічною 
проблемою. Водночас особливістю локальних енергосистем є потреба в 
оптимізації складу генерувальних потужностей та їх характеристик, режимів 
сумісної роботи. Така оптимізація має враховувати особливості споживання 
енергії, вимоги до надійності забезпечення, наявний потенціал відновлюваних 
джерел енергії (сонячної, вітрової), вартісні показники. Так, при роботі разом з 
резервним джерелом енергії на основі двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 
оцінки надійності додається вимога мінімізації витрат палива при максимальному 
використанні ВДЕ, а також зниження собівартості енергії. Тут критеріями роботи 
енергосистеми будуть не лише показники надійності (її може забезпечити 
традиційна генерація), а й економічні та екологічні критерії. 

Критерій оптимізації, виходячи з найбільш уживаних вимог до комбінованих 
систем на базі ВДЕ, може мати такі формулювання:

−	 сумарна генерована енергія практично дорівнює спожитій,  тобто 
мінімізується математичне очікування небалансу;

−	 небаланс потужності має бути якомога меншим, тобто мінімізується 
дисперсія небалансів;

−	 обмеження щодо режиму роботи резервного джерела;
−	 обмеження з надлишку або дефіциту енергії;
−	 мінімізація вартості обладнання − такий критерій виражається через 

детерміновані величини.
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Можливі й інші варіанти постановки задачі, залежно від мети та умов роботи 
системи. При цьому розосереджена генерація може бути як традиційною, так і 
відновлюваною й слугувати для стабілізації енергоживлення за відсутності цен-
тралізованої мережі чи для її розвантаження в години «пікового» споживання [3]. 

 Можлива конфігурація енергосистеми з керованими джерелами енергії, 
акумулюванням (АБ),  ВЕС та СЕС зображена на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Автономна електромережа з акумулюванням та резервним генератором

 Під час роботи разом з контрольованим генератором (резервним джерелом 
енергії на традиційному паливі) до оцінки надійності додається вимога мінімізації 
витрат палива при максимальному використанні ВДЕ, а також зниження 
собівартості енергії. Оптимізація розпочинається ще на етапі проєктування, ви-
бо ра обладнання та конфігурації енергосистеми, що забезпечує електроенергією 
відповідно до потреб споживача. При цьому метою оптимізації може бути: 
забезпечення надійного живлення для створення належних умов експлуатації 
обладнання та побутових умов; ефективне використання всієї виробленої 
енергії, тобто мінімізація її втрат; максимальна комерційна привабливість або 
мінімізація собівартості енергії. Зазвичай має вирішуватися багатокритеріальна 
задача оптимізації.

При розгляді моделі енергосистеми слід брати до уваги енергетичні 
характеристики, а також погодні зміни, що стосуються роботи ВЕС та СЕС і 
мають випадкову природу. Резервні джерела живлення (дизель-генератор, газова 
турбіна, міні-ГЕС, прилегла електромережа, акумуляторні батареї як проміжне 
джерело) можуть вважатися детермінованими. Критерій оптимізації, виходячи з 
найбільш уживаних вимог до комплексних енергосистем на базі ВДЕ, може мати 
такі формулювання:

 – генерована енергія практично дорівнює спожитій,  тобто мінімізується 
математичне очікування небалансу: min)( →∆PM  або 0)( =∆PM  
(М-модель);

 – мінімізація небалансу потужності: дисперсія min)( →∆PD (D-модель);

 – резервне джерело має заданий режим роботи: )(tfP D=∆  (А-модель);
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 – обмеження з надлишку енергії: min(max PΔ), або 

 – обмеження з дефіциту енергії: max(min PΔ) (ММ-моделі);

 – мінімізація вартості обладнання: min000 →++ AkAkPVPVWW PCPCPC , де 
Сх – питома вартість, а 0

xP  – номінальна потужність  відповідного 
обладнання. Цей критерій є детермінованим.

Можливі й інші варіанти постановки задачі, залежно від критерію 
оптимальності та умов роботи системи [3].

Під час пошуку оптимальної структури ЛЕС зазвичай використовують 
різні критерії, які можуть мати різну вагу чи пріоритетність. Найчастіше це 
показники надійності енергопостачання, тобто власне роботи енергосистеми, 
енергетичної ефективності як повноти використання потенціалу ВДЕ, 
економічної ефективно с ті чи вартісних показників, впливу на екологію чи 
інших соціальних чинників. Такі особливості відновлюваної генерації, як не-
гарантована потужність та висока вартість обладнання, вимагають спеціально-
го вивчення саме питань надійності та собівартості.

Якщо говорити про двокритеріальну оптимальність конфігурації ЛЕС 
в поняттях надійності та економічності, то собівартість отриманої з ВДЕ 
електроенергії має порівнюватися з альтернативним гарантованим джерелом 
(електромережею для комбінованих систем чи керованим джерелом типу 
дизель-генератора в автономних системах). Графічна інтерпретація пошуку 
оптимального рішення зображена на рис. 1.8, де застосовано математичну мо-
дель Дж. Тобіна (див. [4]). Тут одним з критеріїв є вартість ЛЕС (або собівар-
тість отриманої енергії), другим – ступінь ризику, який оцінюється як мінливість 
джерела енергії. Зокрема, впровадження акумуляторів зменшує ризиковість, зате 
збільшує вартість системи і, відповідно, енергії.

Рис. 1.8. Пошук оптимальної конфігурації ЛЕС за двома критеріями

Точки кривої Ψ(xi) є обвідною області значень стану ЛЕС, яка визначається 
конфігурацією системи, складом обладнання, природними умовами для роботи 
різнотипних ВДЕ (аналог кривої ризику-доходності Марковіца [5], але задача 
на мінімум вартості, а не максимум доходу). В такій постановці вважається, що 
дешевші конфігурації мають вищий ступінь ризику. На рис. 1.8 через Сmax та σmax 
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позначено максимально допустимі значення вартості та ризику. Тоді точки А, 
В є оптимальними при пріоритеті критерію вартості чи ризику відповідно, а за 
відсутності ранжування критеріїв крива АВ є зоною арбітражних рішень.

Крім зазначених, можуть бути інші критерії, наприклад максимальне 
використання певного виду генерації, мінімальне використання мереж чи 
традиційного палива, швидка окупність проєкту тощо. Методом пошуку 
оптимальної конфігурації ЛЕС може бути як встановлення пріоритетності 
критеріїв (цільового програмування) чи вагових коефіцієнтів, так і інші способи 
розв’язання багатовимірних задач.

Для досягнення техніко-економічної оптимальності гібридних систем 
застосовують різні методи оптимізації – деякі на основі традиційних підходів, 
таких як цілочисельне та інтервальне лінійне програмування, проте зростає число 
евристичних підходів, особливо генетичних алгоритмів і групової оптимізації. 
Представленими в літературі методами, зокрема, є [6]:

−	 лінійне цілочисельне програмування (Integer Programming);

−	 алгоритм пошуку діленням прямокутників (Dividing Rectangles Search);

−	 генетичні й нечіткі генетичні алгоритми (Genetic and Fuzzy Genetic);

−	 метод групової оптимізації, або рою часток (Particle Swarm Optimizatin);

−	 модель нормалізації (Simulated Annealing);

−	 гібридизовані методи розв’язку (Hybridized Solutions);

−	 комерційне програмне забезпечення (Commercial Software) та інші.

Прикладом комерційного програмного забезпечення є програма 
гібридної оптимізації множини енергетичних ресурсів (Hybrid Optimization 
of Multiple Ener gy Resources − HOMER). Вона дозволяє виконувати аналіз 
чутливості оптимальної конфігурації до параметрів складових частин 
гібридної енергосистеми, робити порівняння між різними режимами роботи, 
розраховувати собівартість електроенергії та обсяг капітальних вкладень. 
Серед інших подібних програм можна згадати HYBRID 2, RETScreen, iHOGA, 
INSEL, TRNSYS, HYBRIDS тощо. Для визначення оптимальних розмірів різних 
компонентів системи використовуються також різні числові методи. Програми 
мають обмежений перелік критеріїв і орієнтуються на осереднені показники.

Наявність вітрової та сонячної електростанцій, залежних від погоди, 
вносять невизначеність у роботу енергосистеми. Рівень споживання також 
здебільшого має випадковий (в певних межах) характер. Отже, оптимізація такої 
системи має бути стохастичною. Однак інколи для оцінки роботи енергосистеми 
застосовують методи рекурсивного аналізу, використовуючи історичні дані про 
швидкість вітру, сонячну радіацію та характер споживання. В такій постановці 
задача оптимального підбору потужностей є цілком детермінованою, і зазвичай 
її розв’язання зводиться до методів лінійного програмування. Включення до 
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моделей лише лінійних рівнянь гарантує існування абсолютного оптимуму. 
Використанням нелінійних моделей можна досягти відображення більш складних 
взаємозв’язків системи, проте абсолютний оптимум існуватиме лише за умови, 
що цільова функція та обмеження є випуклими.

В задачі лінійного програмування умови інтервального задання параметрів 
лінійної форми мають вигляд: ],1[,],[ maxmin niiaaa iii ∈∀∈ . Для формування множи-
ни умов, які характеризують об’єкт (тобто набору можливих варіантів), необхід-
но враховувати 2n лінійних форм, де n – розмірність вектора невідомих, тобто 
необхідно розв’язати 2n задач лінійного програмування. Навіть при невеликому 
n число вирішуваних завдань буде значним. Тому актуальним в таких задачах є 
формування мінімального обсягу варіантів, що адекватно відображали б реальні 
умови. Видається раціональним використовувати метод поверхні відгуку при 
покроковій зміні аргументів задачі. Розмір кроку визначатиметься вимогами до 
точності.

У загальному випадку оптимізаційні задачі можуть бути розбиті на три 
групи: детерміновані, не забезпечені усією повнотою інформації та стохастичні 
[7]. Детерміновані задачі оперують з повністю визначеною інформацією. Ме-
тоди розв’зання цих задач є найбільш розробленими. Задачі, які розв’язують 
в умовах невизначеності (або неповноти інформації), відрізняються тим, що 
характеристики досліджуваної системи (об’єкта) не можуть бути отримані 
заздалегідь. Залежно від рівня невизначеності задача оптимізації може 
розв’язуватися в умовах інтервального опису параметрів або з позицій теорії 
нечітких множин. Інтервальний опис використовується тоді, коли невизначені 
параметри задані тільки діапазонами можливих значень. Опис з позицій нечітких 
множин передбачає, що невизначені параметри задаються деякими множинами 
можливих значень. У стохастичній задачі параметри, що описують досліджуваний 
об’єкт (процес, конструкцію), мають імовірнісний (випадковий) характер. При 
цьому повинна бути задана щільність розподілу відповідних випадкових величин, 
або останні можна задати за допомогою моментів різних порядків. Окремим 
випадком стохастичного є статистичний опис. Ця форма використовується тоді, 
коли вдається оцінити лише вибірку деякої випадкової величини (в практичних 
завданнях так найчастіше і буває), на підставі якої й будуються відповідні 
емпіричні характеристики. Окремим випадком стохастичного є статистичний 
опис. Така форма опису використовується, коли вдається оцінити лише вибірки 
деякої випадкової величини (в практичних завданнях так найчастіше і буває), 
на підставі якої і будуються відповідні емпіричні характеристики (щільність 
розподілу, функція розподілу тощо).

1.3. Визначення  параметрів надійності та якості енергозабезпечення  

Оцінка якості роботи енергосистем різного рівня та їх оптимальності 
потребує критеріїв, які характеризували б відповідність поставленим вимогам. 
Існуючі підходи формулюються в основному в термінах електричної генерації, 
оскільки саме вона є найбільш придатною до створення централізованих 
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систем, і при цьому може застосовуватися також для потреб теплопостачання. 
Для традиційного підходу до оцінки правильності обраної конфігурації 
генерувальних потужностей ключове значення має забезпечення балансової 
надійності або адекватності системи генерації, тобто її здатність забезпечувати 
покриття попиту в електричній потужності та енергії заданої якості при планових 
та очікуваних (вірогідних) режимах споживання. 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 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 ймовірність як точкова подія, 
проте може мати цілком протяжну тривалість при застосуванні акумулювальних 
та допоміжних маневрових потужностей, що забезпечують коливання небалансу 
в заданих межах.

Існує множина показників якості електропостачання та ефективності 
функціонування систем електропостачання. Ці показники стосуються питань 
електротехніки і є загальними для енергосистем усіх видів. Однак застосування 
локальних систем з ВДЕ формує новий клас проблем і відповідних показників. 
Можна зазначити дві категорії параметрів для оцінки комбінованої системи: 
економічні (фінансові) та технічні (показники надійності постачання енергії). 
Мінімізація собівартості є найуживанішим економічним критерієм. Критерії 
надійності та енергоефективності також можуть мати економічне вираження –  
наразі розглянемо їх технічне формулювання.

Надійність системи енергоживлення − це здатність задовольняти вимоги 
щодо навантаження з достатньою гарантією безперервності й якості. Це 
поняття умовно можна поділити на адекватність системи і безпеку живлення. 
Безпека системи стосується її здатності протистояти можливим непередбаченим 
обставинам, не порушуючи межі нормальної роботи. Адекватність − це наявність 
достатнього потенціалу для задоволення попиту в рамках системи.

Для оцінки можливого впливу на надійність забезпечення споживачів 
електричною енергією зазвичай використовують такі показники [8]:

– очікувана втрата навантаження (loss of load expectation, LOLE) – час, про-
тягом якого навантаження енергосистеми перевищує доступну потужність 
генерації (год/рік);

– очікувана втрата енергії (loss of energy expectation, LOEE) –  очікувана кіль-
кість недоотриманої енергії впродовж року (МВт∙год/рік);



19

– частота втрати навантаження (loss of load frequency, LOLF) – кількість 
випадків виникнення дефіциту генерувальної потужності (попит 
перевищує генерацію), випадків/рік;

– невикористана (втрачена) на певному часовому інтервалі енергія (WE) – 
надлишкова енергія, яка не була спожита чи акумульована (МВт∙год/рік). 

Значення показника балансової надійності слід вибирати на основі 
визначення того рівня надійності покриття потреб споживачів в електроенергії, 
при якому додаткові витрати на його підвищення стають більшими, ніж 
компенсація вірогідного рівня збитків. 

Розглянуті підходи були прийнятними для традиційних енергосистем на 
базі контрольованих джерел енергії. Але швидкий розвиток технологій на базі 
ВДЕ, які не мають гарантованого джерела первинного енергоносія (насамперед 
це стосується вітрової та сонячної енергетики), обумовив появу нових проблем в 
контексті забезпечення надійності [6]. Оскільки умова забезпечення потужності 
може виконуватися не в кожен момент часу, показники (індекси) надійності ви-
значаються як імовірні величини.  

При автономній роботі енергосистеми вимоги споживачів до якості енергії 
можуть бути такими ж, як і при централізованому постачанні. Тоді зазначені 
вище індекси стосуватимуться вибору акумуляторної батареї, що відповідатиме 
потребам споживачів при заданих значеннях індексів. Можливі такі ситуації: є 
надлишкова енергія і вона акумулюється;  при перевищенні потреб і повністю 
зарядженій батареї акумуляторів енергія втрачена; баланс потужності як рівність 
споживання і генерації; дефіцит енергії, що компенсується акумуляторною 
батареєю, наскільки дозволяє її ємність (доки вільна ємність батареї не знижується 
нижче встановленого мінімального рівня); втрата споживання як неможливість 
задовольнити потреби. При цьому метою оптимізації можуть бути: забезпечення 
надійного живлення для створення належних умов експлуатації обладнання 
чи/та побутових умов; ефективне використання всієї виробленої енергії, тобто 
мінімізація її втрат; максимальна комерційна привабливість, або мінімізація 
собівартості енергії [9]. Зазвичай має вирішуватися багатокритеріальна задача 
оптимізації.

Існують різні підходи до визначення індексів надійності такого роду. 
Концептуально вони визначаються такими виразами: 

∑∈
= Si iiTpLOLE ,                                                            (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 (здебільшого за рік), коли пікові навантаження перевищують 
досяжну потужність генерації. І хоча цей показник не відображає ні обсягу, ні 
частоти появи дефіциту потужності, він є широко вживаним індексом. 
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Інший схожий показник, що застосовується при вивченні надійності 
енергосистеми, – ймовірність втрати навантаження LOLP (loss of load probability). 
Це прогнозована кількість часу в довгостроковій перспективі, коли очікуване на-
вантаження буде більшим, ніж потужність наявних генерувальних потужностей. 
Одне з формулювань цього індексу [6]: 

][][ jjj j CLPCPLOLP >⋅= ∑  ,                                     (1.2) 

де P[∙]– імовірність певної потужності (іноді позначається як Prob); Сj – досяжна в 
j -й відрізок часу генерована потужність; Lj – навантаження.  Ці індекси пов’язані 
залежністю ∑=⋅= i iTTTLOLPLOLE , .

Такі індекси вважаються допоміжними.

∑∈
−= Si ii fFLOLF )( , де Fi – частота виходу системи зі стану і; fі – частка 

переходів, що не спричиняє змін стосовно втрати чи збереження навантаження. 
Зазвичай LOLF має розмірність кількості випадків на рік. 

LOLF
LOLELOLD = − середня тривалість втрати навантаження. 

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. Зазвичай проблема вирішується за допомогою таких інструментів, як 
тимчасове зменшення напруги або вибіркове відключення великих промислових 
користувачів. Насправді в більшості країн мережеві збої внаслідок погодних 
впливів історично призвели до набагато більших втрат споживання,  ніж 
недостатня генерація енергії.

 Популярний показник втрати навантаження − індекс очікуваної відсутності 
енергії EENS (expected energy not served) або EUE чи EEU (expected unserved ener  gy) 
[10]. Якщо відома крива тривалості навантаження (в осях «час − потужність»), то 
площа під цією кривою представляє енергію, що використовується в 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, зазвичай 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) дорівню  є pkEk, а очікувана втрата енер-
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гії за певний період розраховується як ∑ ∈
= Sk kk EpLOEE . Зазвичай вибирається 

розмірність «МВт·год/рік». Нормалізований індекс визначається діленням на 
загальну спожиту енергію: 

∑∑ =Σ=
Σ

∆⋅==
T

t L
n

k
kk

n ttEE
E

EpLOEE
01

)(,  .                   (1.3) 

Тут  n − кількість часових періодів (при часовій дискретності «год/рік» 
n=8760, для «днів/рік» n=385).

Індекс надійності енергії 𝐸𝐼𝑅 (energy index of reliability):

 nLOEEEIR −=1  .                                        (1.4) 

Існують також інші способи оцінки надійності енергозабезпечення. При 
управлінні розвитком об’єднаної енергосистеми (ОЕС) ключове значення 
має забезпечення балансової надійності або адекватності системи генерації з 
урахуванням пропускних спроможностей системоутворювальної  мережі, тобто 
її здатність забезпечувати покриття попиту в електричній потужності та енергії 
заданої якості при планових та очікуваних (вірогідних) простоях елементів ОЕС. 
Як основні критерії для оцінки адекватності [11] можуть використовуватись такі:

– математичне очікування річного обсягу обмежень споживачів в електрич-
ній 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 наван-
таження, діб в рік (LOLE, інше позначення – LOLE365);

– середнє число годин дефіциту потужності за рік, іноді називають 
тривалістю втрати навантаження в годинах за рік (LOLH, інше позначення 
– LOLE8760).

Перший з перерахованих показників належить 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 погляду 
раціональності прийнятих рішень щодо розвитку ОЕС 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. 
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При їх проведенні вважається, що обмеження на можливість використання 
доступної потужності генерації відсутні, за винятком ВЕС і СЕС, які задаються 
випадковим чином з певного діапазону. Потужність споживачів зазвичай 
вибирається з певного діапазону випадковим чином. При виникненні дефіциту 
генерації диспетчерська служба ОЕС вживає заходів для його усунення, тобто 
неможливо розглядати стан ОЕС у 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. 

Значення показника балансової надійності слід вибирати на основі 
визначення того рівня надійності покриття потреб споживачів в електроенергії, 
при якому 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 об-
ґрунтування, яке базувалось на зіставленні 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 перерв в електропостачанні окремих груп 
споживачів. Саме тому в розвинених країнах показники надійності не мають 
свого економічного обґрунтування. На основі експертних оцінок прийняті їх 
певні значення, що є 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 за 10 років (США), у Франції LOLН = 3 год/рік, у Великобританії 
LOLН = 4 год/рік, в Ірландії LOLН = 8 год/ рік [12].

Швидкий розвиток технологій генерації електроенергії на базі вітрової та 
сонячної енергетики обумовив появу нових проблем у контексті забезпечення 
надійності при управлінні розвитком енергосистеми. Важливою проблемою є те, 
що поряд з можливістю дефіциту потужності в ЕЕС виникає проблема виникнення 
надлишку потужності при одночасному високому значенні поточної потужності 
на ВЕС і СЕС та мінімальних рівнях можливого виробництва електроенергії на 
електростанціях інших типів. Коливання енергобалансу необхідно компенсувати 
за рахунок зміни потужності інших, традиційних джерел, для чого необхідна 
наявність відповідного діапазону регулювання на них, додатково до необхідного 
для покриття змін навантаження споживачів і забезпечення нормативної якості 
електроенергії. Отже, вбачається за необхідне запровадження такого критерію, як 
поява надлишку потужності, для оцінки вірогідності виникнення таких ситуацій 
в ОЕС. 

Популярним для оцінки автономних та гібридних енергосистем є індекс 
імовірної втрати живлення LPSP (loss of power supply probability) – це показ-
ник, що відображає імовірність втрати можливості забезпечення енергією 
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потреб споживача, аналогічно до LOLP [6]. Інша назва – дефіцит потужності 
(DPS –  deficiency power supply). Оскільки умова забезпечення потужності може 
виконуватися не в кожен момент часу 𝑡, показники (індекси) надійності визнача-
ються як імовірні величини. 

Поняття LPSP можна узагальнити у такий спосіб. Нехай є сумарна поточ-
на потужність генерування ЕG(𝑡), наприклад від СЕС та ВЕС. Фактично нада-
на (споживана) потужність додатково визначається коефіцієнтом ефективності 
інвертора ηinv. Позначимо  ЕL(𝑡) – потребу споживача (навантаження) в момент 
часу 𝑡. Можливі такі ситуації: ЕG>ЕL і надлишкова енергія акумулюється;  ЕG=ЕL 
(баланс потужності); ЕG<ЕL (дефіцит потужності). Дефіцит енергії компенсується 
акумуляторною батареєю (АБ), наскільки дозволяє її ємність Cb, доки потужність 
батареї не знижується нижче встановленого мінімального рівня. В цьому разі 
рівень дефіциту енергії на елементарному часовому інтервалі: 

invbbGL CtCttEttEtLPS η⋅−−+∆⋅−∆⋅= ])1()([)()( min. .                (1.5)
Індекс LPSР може бути визначений як відношення всієї нестачі енергії до 

загальної потреби на часовому інтервалі Т:
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В ситуації EG>EL, тобто при перевищенні потреб і повністю зарядженій батареї 
акумуляторів частина енергії буде втрачена. Невикористана енергія
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де ηb – коефіцієнт ефективності акумуляторної батареї.

Частка надлишкової енергії ЕХС (energy excess) за період Т:
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Відхилення генерованої потужності від потреб споживання може призвести 
до коливань напруги. Показником якості профілю напруг (voltage quality) може 
слугувати величина відносного відхилення поточної напруги від нормальної: 
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При автономній роботі енергосистеми вимоги споживачів до якості енергії 
можуть бути такими ж, як і при централізованому постачанні. Конфігурація 
енергосистеми при цьому може бути такою ж, як на рис.1 при розімкненій мережі. 
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Тоді зазначені вище індекси стосуватимуться вибору акумуляторної батареї, що 
відповідала б потребам споживачів при заданих значеннях індексів. 

Саме до такого роду критеріїв належать індекси ЕХС та WE. Можна також 
запровадити індекси за аналогією з LOLE чи LOEE, де відповідні події стосу-
ються надлишку потужності чи енергії. Наприклад: ∑∈

=
1Si iiTpLOGE , де S1 – 

множина всіх станів системи, що асоціюються з утратою генерованої енергії, 

T
LOGELOGP = , або ∑ ∈

=
1Sk kkGpLOG , де G𝑘. – надлишкова генерована енер-

гія. За відсутності акумулювання мало б бути LOLP=1–LOGP, а умовою оптимі-
зації при виборі ємності акумуляторів вважати показник min(LOLP+LOGP).

Оскільки локальні чи повністю автономні системи розраховані на певне 
споживання, то важливими стають також індекси надійності, що стосуються 
саме споживача. До таких індексів належать, зокрема, SAIDI (System Average 
Interruption Duration Index) та SAIFI (System Average Interruption frequency Index). 
Ці індекси прийнято розраховувати при оцінці надійності підприємств-спожива-
чів як в Європі, так і в США.

SAIDI (хв) – це індекс середньої тривалості довгих перерв в електро-
постачанні в системі; розраховується як відношення сумарної тривалості 
довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної 
енергії, в яких було припинене електропостачання за звітний період, до 
загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії. Чим нижчий 
фактичний показник, тим вище рівень надійності електропостачання.

 SAIFI – це індекс середньої частоти перерв у системі, що характеризує 
кількість перерв в електропостачанні підприємств-споживачів (середня кількість 
знеструмлень одного клієнта). Обраховується як співвідношення кількості 
перерв підприємств-споживачів з вини постачальника електричної енергії до 
загальної кількості обслуговуваних підприємств-споживачів. На практиці SAIFI 
розраховується як відношення сумарної кількості точок комерційного обліку 
електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок усіх 
довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду, до загальної 
кількості точок комерційного обліку електричної енергії. Чим нижчий фактичний 
показник, тим вище рівень надійності електропостачання. За статистикою (дані 
2020 року), значення розглянутого показника надійності електропостачання для 
України (6,3) значно гірший, ніж у багатьох країн світу (дані 2020 року). Так, 
США мають SAIFI 0,9;  Великобританія – 0,77; Бельгія – 0,94;  Швеція – 1,2; 
Франція – 1,26. Однак, за даними компанії ДТЕК, для їхніх клієнтів індекс SAIFI 
становив 1,32 – досить співмірно.

Застосовується також індекс CAIDI – середня тривалість перерви у поста-
чанні електроенергії (індекс середньої тривалості відновлення електропостачан-
ня. Розраховується як відношення сумарної тривалості відключення клієнтів за 
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звітний період до сумарної кількості відключених клієнтів. Виражає середній 
час відновлення електропостачання одного відключеного клієнта). Взаєм-
но незалежними з названих індексів є лише два з них, оскільки за логікою їх 
формування третій може бути виведений з рівняння:  SAIDI=CAIDI×SAIFI, 
де середня тривалість перерви електропостачання споживача за деякий 
встановлений період SAIDI дорівнює добутку середньої тривалості однієї перерви 
електропостачання CAIDI на середню кількість перерв електропостачання цього 
підприємства-споживача за той же період.

При розрахунку оціночних індексів не враховується цілий ряд дуже 
значущих чинників, а саме:

 – необхідний споживачеві рівень надійності електропостачання;

 – величина заявленої або середньої за період споживаної потужності;

 – величина потужності, що відключається;

 – вид припинення постачання електричної енергії, ступінь раптовості;

 – роль мережевої організації у припиненні поставки електроенергії.

Отже, для мінімізації кількості показників у визначенні рівня надійності 
послуг мережевої організації шляхом їх інтеграції доцільніше використовувати 
один індекс – SAIDI, і при цьому враховувати ряд додаткових уточнюваль-
них факторів, зокрема з представлених вище. Зазвичай його вимірюють 
протягом року. Згідно зі стандартом IEEE 1366-1998 середнє значення для 
північноамериканських комунальних підприємств становить приблизно 1,5 год. 
За різними даними, станом на 2020 рік SAIDI для України досягає 700 хв (до 
12 год) на рік. За даними компанії ДТЕК, для їх клієнтів індекс SAIDI за 2020 
рік становив 120 хв.

 Спроба взяти до уваги всі або більшість таких факторів не тільки не 
підвищить точність оцінки, але в ряді випадків зробить її неможливою через 
необхідність збору обробки величезного обсягу важкодоступної інформації.

Застосування імовірнісного підходу до оцінки роботи енергосистеми 
дозволяє отримати осереднені показники (математичні очікування) та розкид 
(дисперсію) значень різних індексів. Так, знання функції щільності розподілу 
відхилень генерованої потужності від очікуваного споживання дає змогу оцінити 
тривалість періодів невідповідності та максимальну (чи ймовірну) глибину 
відхилень; імітаційне моделювання дозволить оцінити також частоту небалансів 
та розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (індекс ЕENS або ENS).
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2.  СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
КОМБІНОВАНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

2.1. Можливості застосування ВЕС та СЕС

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 систе ми при інтеграції 
та сумісній роботі ВЕС та СЕС з іншими електростанціями. З огляду на це далі 
розглядаються вітрові та сонячні електростанції без урахування інших ВДЕ, 
оскільки останні за своїми властивостями близькі до традиційних електростанцій 
і не мають такого впливу на поточну роботу ЕЕС.

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 [13]. За оцінками експертів 
загальний річний потенціал ВДЕ складає більше 1 млн ГВт·год. (без урахування 
великих гідроелектростанцій), при цьому понад 90% припадає на вітрову та 
сонячну енергетику. Тут ідеться про природний потенціал; його реалізація 
обумовлена рядом чинників технічного та економічного характеру. Досяжний 
потенціал енергії підтверджено як міжнародними фаховими установами, 
так і вітчизняними [14]. Далі йтиметься переважно про технічні можливості 
використання потенціалу мінливих джерел енергії (сонячної та вітрової).

До перспективних регіонів будівництва вітрових електростанцій можна 
віднести Азово-Чорноморське узбережжя в Одеській області, Херсонську, Запо-
різьку, Донецьку, Луганську, Миколаївську області, АР Крим та окремі райони 
Карпат. Прогнозний коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) для 
сучасної вітроелектричної установки (ВЕУ) мегаватного класу для цих регіонів 
складає 0,4 і більше. За оцінками Української вітроенергетичної асоціації, ре-
альний потенціал ВЕС України складає 16 ГВт, а річний виробіток електричної 
енергії при такому КВВП оцінюється на рівні 50‒60 млрд кВт год.

Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації, що надходить на 1 м2 
поверхні ‒ від 1070 кВт·год/м2 у північній частині України, й до 1400 кВт·год/ м2 

і вище – в АР Крим. Технічний потенціал встановленої потужності сонячних 
електростанцій складає 71 ГВт. Потенціал сонячної енергії в Україні є 
достатньо високим для широкого впровадження як теплоенергетичного, так і 
фотоелектричного обладнання практично в усіх областях. 

Відповідно до Національного плану дій з розвитку відновлюваної 
енергетики, запропонованого Держенергоефективності України [15], частка ВДЕ 
в національному споживанні електроенергії має сягнути 25% до 2030 року, пере-
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важно (на дві третини) за рахунок сонячної та вітрової енергетики. Отже, можли-
вості впровадження та надійної експлуатації цих джерел заслуговують належної 
уваги та відповідних досліджень.

Джерелами інформації щодо можливих режимів роботи об’єктів ВДЕ є 
статистичні дані щодо погодних умов, які безпосередньо впливають на потужність 
ВЕС та СЕС. Однак дані офіційних метеослужб (державних гідрометеостанцій) 
стосуються надто великих часових інтервалів – три години між вимірами. До того 
ж виміри швидкості вітру виконують на висоті близько 10 м, що не відповідає 
потребам сучасної вітроенергетики. Кращим джерелом даних є стаціонарні 
метеопости діючих ВЕС, що працюють в автоматичному режимі з накопиченням 
даних за багаторічний період. Ці дані зазвичай оформлено у вигляді часових 
рядів, що передбачає фіксовані часові інтервали осереднення та послідовне 
розташування в хронологічному порядку. Записи поточної швидкості вітру і 
відповідної потужності отримані з певним часовим інтервалом: так, для ВЕС 
поточна потужність зазвичай фіксується з 10-хвилинним інтервалом (як середнє 
по інтервалу). Тоді вихідними статистичними даними для дослідження динамічної 
природи вітрових станцій може слугувати кількарічний масив 10-хвилинних 
вимірів швидкості та напряму вітру, отриманих зі спільної метеовежі, синхронно 
на різних висотах – від 60 до 100 м. Для попереднього аналізу достатньо вибрати 
кілька місяців, репрезентативних для різних сезонів року. 

Крім оцінки стохастичного розподілу характеристик власне вітру, 
для вітроенергетики важливим є енергетичний потенціал вітрових потоків. 
Традиційним для оцінки енергетичного потенціалу вітру є використання 
кубічної залежності потужності від швидкості вітру. Однак, оскільки реальні 
енергетичні характеристики сучасних вітроелектричних установок (ВЕУ) 
мають суттєво нелінійну характеристику, яка лише частково має параболічний 
характер, в даному дослідженні використано типову криву потужності ВЕУ 
умовно одиничної потужності, що відповідає популярним сучасним моделям 
мегаватного класу. Загальна форма виразу для кривої потужності має вигляд:
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Тут V0, Vp та Vm – відповідно стартова, розрахункова (що відповідає 
номінальній потужності PН) та максимальна швидкості вітру, аі – параметри, 
що описують вигляд кривої потужності на ділянці без обмежень, наприклад 
коефіцієнти логістичної кривої для конкретного типу ВЕУ: 
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Вироблена ВЕУ за певний час Т електроенергія визначається рівністю:

 dvvfvPTEW )()(
0
∫
∞

=  (кВт. год),                                             (2.3)           

де P (v) – енергетична характеристика ВЕУ, кВт (крива потужності); 

f(v) – функція щільності розподілу швидкості вітру як випадкової величини;

v – поточна швидкість вітру зазвичай нормована. 

Інтеграл у формулі (2.3) визначає середню на часовому інтервалі Т 
потужність ВЕУ. Для опису функції щільності розподілу швидкості вітру 
звичайно застовують двопараметричний розподіл Вейбула: 

])(exp[)()( 1 γγ

βββ
γ vvvf −= − ,                                      (2.4)  

де β і γ – параметри масштабу і форми відповідно. 

Водночас цей розподіл не завжди точно відповідає фактичному, тому 
важливо пересвідчитись у розмірі отриманої похибки для оцінки її допустимості. 
В разі потреби можна застосувати інші розподіли чи їх комбінації, відносно яких 
існують численні дослідження [16]. 

Перевіримо можливості використання стандартизованих розподілів 
для опису динаміки реальної поведінки вітру на прикладі даних з діючої ВЕС 
у Запорізькій обл. [17]. Досліджувався дворічний масив 10-хвилинних вимірів 
швидкості та напряму вітру, отриманих зі спільної метеовежі синхронно, на 
двох висотах – 66 та 94 м. Для аналізу було вибрано чотири місяці: січень, 
квітень, липень, жовтень – як репрезентативні для різних сезонів. Що стосується 
середньої швидкості вітру, на меншій висоті вона традиційно менша, причому 
показник експоненційної залежності α=0,21 для середньорічних значень швидко-
сті вітру на висотах 66 та 94 м; якщо ж розраховувати цей показник (експоненту 
Хелмана) для кожного виміру, то осереднене значення становить α=0,18. Зазна-
чимо, що традиційно для формули Хелмана 
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hhVhV  прийнято вважати 
0,14≤α≤0,24 в залежності від шорсткості підстилаючої поверхні. Ця залежність є 
радше статистичною, а не функціональною.

Залежність швидкості вітру від напряму в межах року практично не 
спостерігається. Як показують розрахунки кореляції між значеннями швидкості 
та напряму вітру, кореляційний коефіцієнт знаходиться в межах від -0,3 до 
+0,3. Отже, зв’язок швидкості вітру та його напряму в межах року статистично 
незначний, хоча в окремі місяці досягає рівня слабкої залежності.
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В табл. 2.1 наведено значення середньомісячної швидкості вітру Vс та її 
середньоквадратичного відхилення σ (висота вимірів 94 м), а також відповідні 
параметри розподілу Вейбула β і γ. Для оцінки потенційної продуктивності 
ВЕУ з відповідною висотою осі ротора розраховано середню потужність Рс за 
формулою (2.3) з використанням розподілу Вейбула (2.4) та фактичних значень 
швидкості вітру на 10-хвилинних інтервалах.

Таблиця 2.1. Параметри вітрового потоку на висоті 94 м

місяць Vc, м/с σ, м/с γ β, м/с Pс (Вейб.) Pс факт.
січень 7,43 3,46 1,94 8,40 0,39 0,41
квітень 7,98 3,59 2,34 9,00 0,43 0,44
липень 6,23 2,62 2,51 7,01 0,27 0,28
жовтень 9,32 4,14 2,37 10,52 0,53 0,58

В табл. 2.2 наведено аналогічні значення для висоти вимірів 66 м.

Таблиця 2.2. Параметри вітрового потоку на висоті 66 м

місяць Vc, м/с σ, м/с γ β, м/с Pс (Вейб.) Pс факт.
січень 6,82 2,97 2,42 7,70 0,33 0,34
квітень 7,46 3,31 2,38 8,42 0,39 0,39
липень 5,95 2,38 2,65 6,69 0,24 0,24
жовтень 8,48 3,81 2,35 9,57 0,47 0,48

 Як випливає з отриманих даних, розрахункова потужність умовної ВЕУ за 
розподілом Вейбула дещо менша від отриманої з фактичних значень швидкості 
вітру, причому на висоті 94 м середня похибка приблизно дорівнює 4%, а на ви-
соті 66 м – 2%. Помітно також, що параметр форми на меншій висоті дещо біль-
ший, що викликано порівняно стабільнішим вітром, проте ця різниця незначна і 
може вважатися статистично незначимою. Отже, залежність розподілу швидкості 
вітру від висоти, принаймні на висотах 60–100 м, можна вважати стаціонарною в 
сенсі імовірності. 

 Важливою характеристикою вітрового режиму є його поривчастість, в да-
ному випадку темп зміни швидкості вітру за короткий часовий проміжок. Для 
стабільної роботи електричної мережі показовим є темп зміни генерувальної 
потужності. Наявні метеодані дають можливість оцінити зміну потужності ВЕУ 
за 10 хв. Використовуючи нелінійну залежність типу (2.1), масив даних щодо 
швидкості вітру трансформуємо в масив значень потужності ВЕУ. Далі можна 
визначити характер розподілу стрибків потужності. 

Оскільки коефіцієнт використання встановленої потужності чисельно 
відповідає середній поточній потужності установки (станції) з одиничною 
номінальною потужністю, далі для зручності моделювання зручно 
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використовувати безрозмірні значення (відносні одиниці, або в. о.), де одини-
ця відповідає максимальному досяжному значенню РН. Оскільки значення по-
точної потужності (в нашому випадку сформовані у вигляді часового ряду) є 
випадковою величиною, то для аналітичного опису достатньо знати параметри 
розкиду значень при певній гіпотезі про характер їх розподілу. В межах деякого 
діапазону значень, за винятком екстремальних відхилень (випадкових викидів), 
цей розподіл можна вважати нормальним. Отже, максимальна з певною довірчою 
ймовірністю потужність  може оцінюватися за величиною κγ та σх, де κγ – квантиль 
нормального розподілу порядку γ, а σх – середньоквадратичне відхилення (СКВ) 
випадкової величини х. Тоді ймовірність визначається виразом: Prob{хi<κγσх}=γ, 
де хі – поточне значення досліджуваного параметра, γ – задана ймовірність для 
довірчого діапазону значень.

 Оскільки критичним фактором системи з ВДЕ є саме мінливість проце-
су генерації, розглядається диференційований (у скінченних різницях) ряд, 
елементами якого є різниці послідовних значень потужності: , де 
індекс i стосується порядкового номера часового ряду впродовж доби, а j – номер 
доби. Далі визначаємо характер розподілу елементарних стрибків потужності. 
Тут від одновимірного ряду перейшли до двовимірного для зручності запису, з 
урахуванням добової циклічності процесів в енергосистемі. Розподіл випадкових 
величин в отриманих рядах, згідно з дослідженими даними, відповідає гіпотезі 
нормальності. Оскільки отримані ряди послідовних змін (стрибків) потужності 
можуть мати значний розкид, варто відсіяти випадкові екстремальні викиди, на-
приклад оцінювати діапазон можливих значень з довірчою ймовірністю 0,99 та 
0,95, відкидаючи відповідно один та п’ять процентилів вибірки.

Розглянемо, наскільки тривалими є процеси зміни потужності, для чого 
аналогічним чином розглянемо стрибки потужності за 10 хв, 30 хв та за одну го-
дину. Розрахунок величини стрибків виконується методом ковзного вікна, тобто 
розглядаються всі можливі різниці потужності з відповідним зсувом за часом. Ре-
зультати наведено в таблицях нижче, причому наведено як екстремальні значен-
ня, так і граничні з певною довірчою ймовірністю γ (0,99 та 0,95) по факту і за від-
повідним квантилем нормального розподілу κγ (2,58 та 1,96). В табл. 2.3 наведено 
дані попереднього аналізу для характерних місяців, що стосуються висоти 94 м 
та інтервалу 10 хв.  Наведено максимальні значення та довірчі інтервали. Як 
показав аналіз, математичне очікування стрибків близьке до нуля, а їх розподіл 
має ознаки симетрії. 

Таблиця 2.3. Стрибки потужності ВЕУ за 10 хв (в. о.)

місяць ΔРmax ΔРmin σ 2,58·σ 1,96·σ

січень 0,39 -0,45 0,059 0,15 0,12
квітень 0,47 -0,45 0,068 0,17 0,13
липень 0,37 -0,55 0,063 0,16 0,12
жовтень 0,46 -0,56 0,052 0,13 0,10
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Аналогічні параметри – максимальні та за процентилями – для інших 
часових інтервалів наведено в табл. 2.4 та 2.5. 

Таблиця 2.4. Стрибки потужності ВЕУ за 30 хв (в. о.)

місяць ΔРmax ΔРmin σ max 0,99 min 0,99 max 0,95 min 0,95

січень 0,715 -0,640 0,104 0,39 -0,37 0,24 -0,23
квітень 0,724 -0,610 0,115 0,50 -0,43 0,26 -0,25
липень 0,649 -0,470 0,105 0,39 -0,36 0,25 -0,25

жовтень 0,516 -0,665 0,083 0,34 0,32 0,19 0,19

Таблиця 2.5. Стрибки потужності ВЕУ за 1 год (в. о.)

місяць ΔРmax ΔРmin σ max 0,99 min 0,99 max 0,95 min 0,95

січень 0,82 -0,74 0,142 0,48 -0,49 0,31 -0,30
квітень 0,85 -0,80 0,157 0,60 -0,57 0,36 -0,35
липень 0,80 -0,77 0,146 0,50 -0,49 0,34 -0,32

жовтень 0,72 -0,76 0,111 0,42 -0,43 0,26 -0,25

Порівнюючи ці результати, можна зробити висновки про певну відмінність 
фактичних даних та моделі нормального розподілу за показником ексцесу, хоча 
симетрія розподілу зберігається.

Зі зростанням довжини часового інтервалу розмах змін потужності 
природно зростає, але дещо повільніше, тобто ймовірність тривалого зростання 
чи спаду потужності зменшується. Це характерно як для абсолютного максимуму 
стрибків, так і для імовірного з різним ступенем достовірності.

 Значні стрибки (більше половини номінальної потужності) мають характер 
окремих викидів, і вже при відсіюванні 1% екстремальних значень (симетрично по 
0,5% додатних та від’ємних) розмах стрибків становить близько 0,17 номінальної 
потужності ВЕУ, а при відкиданні 5% – 0,13 номінальної потужності. Ймовір-
ність 0,95 тут розглядається як прийнятний показник, що зокрема застосовується 
до технічної надійності ВЕУ чи до забезпечення частоти в електромережі. 
Ймовірність 0,99 демонструє вплив імовірних збоїв (екстремальних відхилень) 
при вимірюванні, які мають нетиповий для даного процесу характер. 

Можна відзначити також, що стрибки потужності ВЕС 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 притаманне для більшості країн Центральної 
Європи [18]. Для ВЕС характерна висока частота стрибків незначної величини, 
сконцентрованих навколо нульового значення. Максимальні значення 1-годин-
них стрибків не перевищують значення 18,4% встановленої потужності ВЕС.
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Для показників сонячної енергії розглянемо як репрезентативні окремі міся-
ці – середини відповідних пір року. Як свідчать дані багаторічних спостережень, 
існує значна відмінність у рівнях сонячної радіації в різні сезони (див., наприклад, 
[19]). Якщо розглядати рівні інсоляції на горизонтальних площадках, то різниця 
є майже 4-кратною  [20]. Однак аналіз даних, отриманих в районі Токмакської 
СЕС [21], вказує на досить близькі значення зимових та літніх показників ін-
соляції (прямої та розсіяної), з різницею приблизно в два рази (рис. 2.1, а). 
Натомість максимальні освітленості мають ще меншу відмінність. Поясненням 
може слугувати той факт, що основною причиною зменшення інсоляції взимку, 
окрім більшої хмарності, є низький кут підйому сонця над горизонтом. Однак 
в перпендикулярній до напряму сонячних променів площині, за наявності 
слідкуючої (трекерної) системи, цей фактор нівелюється. В результаті зростання 
продуктивності СЕС може становити від 25% при одноосній корекції орієнтації, 
та до 45% – при двоосній. 

Потужність сонячної електростанції, або її окремої складової – фотомодуля 
(ФМ), залежить від стану атмосфери, тобто доступного обсягу сонячної радіації, 
а також температури повітря і самого модуля. Наприклад, стандартний модуль 
STP300S площею 1,63 м2 має номінальну (пікову) потужність 300 Вт при інсоляції  
1000 Вт/м2 і температурі модуля 25 ºС; при цьому ККД перетворення енергії – на 
рівні 18,4%. При інсоляції  800 Вт/м2 і ККД на рівні 16,9%  пікова потужність 
становить 220 Вт за нормальних погодних умов. Показником сонячної енергії 
можна вважати величину рs=Р(ρ)/Рn, де Р(ρ) – поточна потужність фотомодуля 
в залежності від ρ – рівня сонячної радіації; Рn – номінальна потужність ФМ. 
Значення рs=1 відповідатиме теоретично максимальній потужності модуля, а 
рs=0 – повній темноті. Нормалізована потужність відображає стан прозорості 
повітря (рівня хмарності) відносно середнього для даного місяця і часу доби [22].

Для моделювання сонячної радіації визначальними є максимальна та 
середня інсоляції впродовж доби як функції часу. Відповідні функції рs для ха-
рактерних місяців зображено на рис. 2.1.

      
  а)        б)

Рис. 2.1. Середні (а) та максимальні (б) рівні потужності ФМ (в. о.)
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Приклад типових режимів зміни сонячної радіації зображено на рис. 2.2. 

Рис. 2.2. Добовий хід сонячної радіації (досяжний та фактичний)

Параметри, що описують випадкову поведінку рівня інсоляції, було 
розраховано для розмірної величини – потужності сонячної радіації на одиницю 
площі. Для умов, за яких потужність фотоелектричного пристрою лінійно 
пов’язана з інтенсивністю радіації, безрозмірні показники варіативності сонячної 
радіації можуть бути застосовані й для опису потужності фотомодуля. Традиційна 
модель потужності ФМ описується формулою:

)(tAP ePV ρη ⋅⋅= ,                                             (2.5)

де ηе – коефіцієнт ефективності, залежний від температури модуля та повітря;  A – 
площа фотопанелей (м2); ρ(t) – сонячна радіація (Вт/м2). Отже, електрична потуж-
ність буде пропорційною рівню сонячної радіації й залежатиме від загальної 
площі та ККД фотоелектричних модулів відповідно до (2.5). Тоді  як випадковою 
величиною може виступати не рівень інсоляції (Вт/м2), а відносна потужність рs 
(в. о.). Відповідно середніми та максимально досяжними рівнями будуть віднос-
ні потужності (див. рис. 2.1).

Аналіз 30-хвилинних змін освітленості дозволяє оцінити ймовірність 
значних стрибків потужності, виражених через рs. Значні стрибки (більше поло-
вини номінальної потужності) мають характер окремих викидів, і вже при відсі-
юванні 1% екстремальних значень (симетрично по 0,5% додатних та від’ємних) 
розмах стрибків становить близько 0,17 номінальної потужності ВЕУ, а при від-
киданні 5% – 0,13 номінальної потужності. 

Математичне очікування величини стрибків близьке до нуля, а їх розподіл 
має ознаки симетрії. Якщо вважати розподіл величини стрибків нормальним, 
можна знайти максимальну амплітуду стрибків з імовірністю 0,99 (квантиль 
нормального розподілу 2,58) та з імовірністю 0,95 (квантиль 1,96). Відповідні 
дані наведено в табл. 2.6.



34

Таблиця 2.6. Показники розподілу стрибків потужності ФМ

місяць Δрs max Δрs min σ 2,58·σ 1,96·σ
січень 0,49 -0,47 0,104 0,27 0,20
квітень 0,63 -0,64 0,147 0,38 0,29
липень 0,65 -0,67 0,155 0,40 0,30
жовтень 0,57 -0,63 0,133 0,34 0,26

Перевіримо, наскільки показники нормального розподілу відповідають 
фактичним для наявного масиву даних. 

Для порівняння з показниками нормального розподілу визначимо ймовірні 
екстремальні значення стрибків потужності, відкидаючи (симетрично) кількість 
вимірів, що відповідає ймовірностям 0,99 та 0,95 (табл. 2.7).

Таблиця 2.7. Фактичні показники стрибків потужності ФМ за 30 хв

місяць max 0,99 min 0,99 max 0,95 min 0,95
січень 0,45 -0,44 0,27 -0,30
квітень 0,58 -0,59 0,34 -0,27
липень 0,59 -0,65 0,36 -0,44
жовтень 0,54 -0,58 0,32 -0,30

Результати підрахунку фактичних даних вказують на дещо вищі показники 
елементарних стрибків потужності, ніж розраховані за квантилями нормального 
розподілу. Тут фактичний розподіл відповідає нормальному за параметром 
симетрії, проте не відповідає за параметром ексцесу. Як видно з таблиць, основна 
маса стрибків потужності зосереджена в межах 30% номінальної потужності ФМ. 
При цьому значні стрибки (до 60% Рн) мають загалом малу ймовірність (менше 
10% випадків), проте розмах їх затухає повільно, що відповідає завищеним 
(порівняно з нормальним) значенням ексцесу. 

 В табл. 2.8 наведено дані щодо стрибків потужності за 1 год.

Таблиця 2.8. Фактичні показники стрибків потужності ФМ за 1 год

місяць max 0,99 min 0,99 max 0,95 min 0,95
січень 0,49 -0,48 0,36 -0,37
квітень 0,58 -0,63 0,40 -0,41
липень 0,61 -0,67 0,41 -0,47
жовтень 0,53 -0,59 0,37 -0,40

Як бачимо з порівнянь табл. 2.7 та 2.8, при зростанні часового діапазону 
вдвічі розмах змін потужності ФМ зріс незначно, на 10‒15%. Показники різ-
них сезонів також досить близькі, якщо врахувати й зростання абсолютних по-
казників освітленості влітку.  Отже, ймовірність тривалого зростання чи спаду 
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потужності є невисокою, тобто потужність як випадковий процес можна вважати 
близьким до стаціонарного, з коливаннями в хвилинному діапазоні (до години). 

Показники асиметрії та ексцесу для розподілу стрибків потужності ФМ 
наведено в табл. 2.9. Перевірку гіпотези щодо нормальності розподілу (напри-
клад, за двонаправленим критерієм асиметрії та ексцесу) можна виконати, напри-
клад, відповідно до вимог стандарту ISO 5479:1997 [23].

Таблиця 2.9. Показники розподілу стрибків потужності ФМ 

місяць
асиметрія ексцес

30 хв 1 год 30 хв 1 год
січень -0,12 0,01 7,49 2,25
квітень -0,17 -0,25 6,44 2,95
липень -0,48 -0,22 6,49 2,31
жовтень -0,35 -0,41 6,90 2,23

Наявність від’ємних значень асиметрії свідчить про переважання додатних 
стрибків над від’ємними, хоча їх розмах зазвичай дещо менший (див. табл. вище). 
При цьому величина асиметрії близька до вимог нормальності. Натомість значен-
ня ексцесу значно перевищують допустимі для гіпотези нормальності [23], що 
свідчить про скупчення основного обсягу значень поблизу середніх та приблизно 
рівномірного розподілу решти значень по градаціях стрибків потужності. Ці 
результати мають бути враховані при математичному моделюванні потужності 
СЕС.

 2.2. Особливості процесів навантаження в енергосистемах

Використання відновлюваних джерел енергії в електроенергетиці, особливо 
вітрової та сонячної енергії,  призводить до зростання  варіативної складової 
при генеруванні електроенергії. Реальні умови споживання електроенергії 
також мають значну випадкову складову. Отже, можливості забезпечення 
енергетичного балансу при масштабному впровадженні ВДЕ ускладнюються. 
Для дослідження можливих обсягів використання вітрової та сонячної енергії при 
забезпеченні споживачів (населених пунктів, виробничих об’єктів, регіональних 
та об’єднаних енергосистем) потрібно враховувати можливі неконтрольовані змі-
ни споживаної потужності. Робота ВДЕ зазвичай оцінюється в термінах випад-
кових величин. Споживання енергії також має випадкові складові й може бути 
описане як випадковий процес. Математична модель енергетичного балансу як 
випадкового процесу потребує знання особливостей процесу, зокрема виділення 
прогнозованих (детермінованих, або трендових) та стохастичних складових, і 
оцінки їх стаціонарності. Для розрахунку параметрів моделі використовуються 
наявні статистичні дані, які мають охоплювати значні часові проміжки для 
адекватності моделі. 
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Для розв’язання задач опису поточного стану електричного навантаження 
частіше застосовуються такі підходи [24]: задача регресії, за якої будують модель 
залежності електричного навантаження від деяких факторів, що входять в неї у 
вигляді змінних; задача часового ряду, коли в значеннях потужності за попередній 
час вже неявно враховані всі фактори, що можуть на неї впливати, і на основі 
цього припущення будується модель, що як змінну використовує ретроспективні 
значення потужності. 

Наявність моделі дозволяє розглядати різноманітні конфігурації 
енергосистем як в частині генерувальних потужностей, так і щодо різних 
варіантів об’єднань споживачів. Зокрема, як вхідні дані використано статистичну 
інформацію за декілька років про споживання електроенергії в кількох населених 
пунктах (н. п.) Запорізької області, а також споживання ПАТ «Київенерго» і ПАТ 
«Дніпрообленерго», Дніпровської енергосистеми (ДнЕС) та Центральної ЕЕС 
(ЦЕЕС) і, нарешті, Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. Для отримання 
гарантовано стаціонарних процесів виконується декомпозиція часового ряду 
з виділенням осередненої складової, середньомісячних значень та поточних 
флуктуацій. 

Розглянемо як приклад дані щодо потужності ОЕС за перше півріччя 2017 
року (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Поточна потужність ОЕС

Візуальний аналіз рис. 2.3 вказує на наявність стаціонарних часових 
проміжків для осереднених значень потужності впродовж холодних (січень ‒ лютий) 
і теплих (травень – червень) місяців, з тижневою циклічністю. Це ж стосується 
дисперсії поточних значень. У міжсезоння наявні як лінійний тренд (березень), так 
і випадкові викиди (квітень). Отже, в окремі проміжки часу процес споживання 
енергії може бути представлений як стаціонарний після виділення систематичних 
складових (лінійної та періодичної декомпозиції).

Рівень варіативності поточних значень потужності ОЕС як випадковий 
процес має певну трендову складову впродовж року, тому не може вважатися 
стаціонарним. Для окремих населених пунктів рівень варіативності зазвичай дещо 
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вищий (коефіцієнт варіації в межах 0,2-0,3), а трендові складові менш виражені 
(див., наприклад, [25]). Однак для окремих сезонів поведінка варіацій досить 
стабільна, особливо в межах місяця. Про стаціонарність часового ряду, що відо-
бражає випадковий процес, можна  пересвідчитись, використовуючи, наприклад, 
метод серій [26], а саме порівнюючи кількість знакозмін дискретної випадкової 
послідовності з відповідними критеріями, й оцінюючи гіпотезу стаціонарності за 
обраним рівнем значимості. Так, для рівня значимості α=0,05 (тобто ймовірності 
95%) при кількості вимірів N, відповідно до формули:

 
2;221;2

αα NN rrr <<
− ,                                                (2.6)

де r – кількість знакозмін, середня на добу величина r має бути в межах від 7–9 
до 14–16 (залежно від розміру N вибірки). 

Для прикладу розглянемо поведінку відхилень потужності ОЕС України 
від осереднених погодинно значень (лінії тренду) впродовж доби. На рис. 2.4 
зображено приклади для п’яти послідовно взятих днів. Для відхилень поточних 
значень від трендової лінії добового ходу характерна повільна мінливість з 
наявністю деякої (локальної за часом) систематичної складової. 

Рис. 2.4. Приклади відхилень від тренду потужності ОЕС

За критерієм серій такий ряд не відповідає вимогам стаціонарності (тут 
r≈4). Якщо вдається отримати оцінки похідної x′(t) від випадкового процесу x(t), 
то математичне сподівання кількості нульових значень (знакозмін)  становити-

ме [26]:  
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0 , де σ – відповідне СКВ. Для функції, заданої дискретно, 

оцінкою похідної можна вважати зміну значень за одиничний інтервал часу 
(це елементарні стрибки потужності). В даному випадку отримаємо такі ж 
результати для r за цією формулою. Натомість для відхилення поточних значень 
від попередніх, тобто для різницевого ряду, характерна більша хаотичність 
(рис. 2.5), і умови стаціонарності для добових наборів даних уже виконуються 
(r≈10). При цьому обидва ряди мають нульове середнє, але дисперсія різницевого 
ряду (тобто амплітуда відхилень) менша. 
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Рис. 2.5. Приклад стрибків поточної потужності ОЕС

Отже, при моделюванні випадкового процесу лінійною декомпозицією [27]  
для опису поточних флуктуацій краще орієнтуватися на різницю суміжних зна-
чень ряду. При використанні авторегресії це відповідає проінтегрованій моделі 
(тобто ARI чи ARIMA в разі врахування ковзного середнього).

Для аналогічних показників регіональної енергосистеми ДнЕС вже 
відхилення поточних значень від трендової лінії добового ходу можуть 
відповідати вимогам незалежності при обмеженій (кілька днів) вибірці, а в 
деяких випадках і для місячного набору даних (за підрахунками, r = 7–9). Так, 
для 1-годинних флуктуацій потужності регіональної системи ДнЕС (рис. 2.6) 
кількість знакозмін r перебуває на нижній межі довірчого інтервалу (тобто 
r=8-9). Для 6-годинних інтервалів осереднення маємо (по останніх роках): у 
січні r=70; квітень – 63; липень – 65; жовтень – 68. Тобто для інтервалів у 6 
годин критерій стаціонарності (50<r<74) також виконується.

Рис. 2.6. Поточна потужність ДнЕС впродовж року

Отже, відхилення від лінії добового тренду мають повільний темп змін 
і впродовж доби можуть містити певну систематичну складову у вигляді 
низькочастотних коливань, на яку накладено високочастотні флуктуації малої 
амплітуди (рис. 2.4, 2.5). Однак характер цих коливань має відмінності для різних 
днів, хоча для кількох взятих послідовно діб їхня поведінка може бути схожою. 
Візуальний аналіз цього випадкового процесу вказує на наявність більш тривалих, 
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ніж година, інтервалів осереднення, для яких послідовні значення матимуть 
ознаки стаціонарності. Ці значення можуть стосуватися середніх величин (як 
у розглянутих вище прикладах), дисперсій та інших параметрів залежно від 
того, розглядається слаба чи строга стаціонарність [26]. Для практичних потреб 
достатнім видається підтвердження стаціонарності в широкому сенсі. Про 
необхідну тривалість часових інтервалів можна зробити висновок, зокрема, із 
затухання коваріаційної функції. 

Якщо розглядати послідовні 6-годинні осереднені значення як вибіркові 
оцінки місячних наборів даних, то після їх декомпозиції для ОЕС отримаємо 
за критерієм серій: для січня-лютого  r=68; для березня-квітня  r=70; для трав-
ня-червня  r =72 при граничних значеннях від 50 до 74, тобто умови стаціонар-
ності для флуктуацій споживання в ОЕС виконуються з імовірністю 95%.

Важливим фактором для опису процесу споживання, крім тривалості 
елементарних часових інтервалів, є сезонна особливість, адже характер споживання 
електричної потужності в зимовий та літній періоди значно відрізняється [28]. 
Можна виділити такі відмінності: по-перше, більше навантаження в зимовий 
період, яке зумовлене необхідністю додаткового обігріву приміщень; по-друге, 
зсунутий час вечірнього максимуму та практично його відсутність в літній період, 
що обумовлено світловою тривалістю дня. 

Тепер розглянемо графіки тижневого споживання електричної потужності 
різними енергосистемами, зображені на рис. 2.7 (для прикладу взято літні місяці). 

а) ОЕС 

б) ЦЕЕС 
Рис. 2.7. Тижнева циклічність споживання електричної потужності

Попри різний рівень споживання в об’єднаній (а) та регіональній (б) елек-
троенергетичних системах, характер навантаження має чітко виражену тижне-
ву циклічність. При цьому характер навантаження у вихідні та робочі дні різко 
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відрізняється. Отже, можна вказати на вплив календарних факторів на характер 
споживання, зокрема вихідних та святкових днів.

Існує також відмінність у процесах споживання електроенергії при розгляді 
одиночного споживача малої потужності та поєднаних в групи споживачів 
(масштабний фактор). Приміром, для н. п., де заміри потужності виконувались з 
інтервалом 30 хв, при оцінці стаціонарності за наведеним вище способом критерій 
серій має перебувати в діапазоні 17‒32 для добового набору даних. Відхилення 
поточних значень від трендової лінії добового ходу у випадку однієї підстанції 
(ПС) такому критерію не відповідають, в різні місяці r змінюється в межах 8‒10. 
При групуванні по 2‒4 н. п. величина r змінюється незначно, на 1‒2 одиниці.

Для окремих населених пунктів чи їх невеликої групи (розглядалися сумарні 
потужності 2‒4 н. п.) при застосуванні 3-годинного осереднення отримано: r = 
45‒50 при граничних значеннях від 50 до 74, тобто умови стаціонарності майже 
не виконуються, лише в окремі місяці вони на межі довірчого інтервалу. Характер 
споживання окремого н. п. (для прикладу взято село в Запорізькій обл.)  суттєво 
відрізняється від укрупненої енергосистеми за ступенем нерівномірності 
(рис. 2.8), статистичні закономірності тут менш помітні.

Рис. 2.8. Поточна потужність н. п. упродовж року

 Для 4-годинних інтервалів осереднення умови стаціонарності вже викону-
ються в усі місяці,  r = 56‒61 при тих же граничних значеннях, або r = 84‒92 при 
граничних значеннях 80<r<107. Різниця у розмірах довірчого інтервалу спричи-
нена різною кількістю аналізованих вимірів, тобто розміром випадкової вибірки.

Отже, при кількагодинних інтервалах осереднення послідовності даних 
(середніх значень та їх дисперсій) можуть вважатися стаціонарними в межах одного-
двох місяців, залежно від пори року, звичайно після відповідної декомпозиції. 
При більшій дискретності даних (до години) впродовж доби спостерігаються 
певні систематичні компоненти, лінійні та циклічні, які усуваються взяттям 
різниць суміжних даних. Тому при моделюванні короткотермінових змін 
варто враховувати однокрокову авторегресію даних, яка відображає марківські 
властивості випадкових послідовностей. 
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Для коректної оцінки одиничних стрибків потужності навантаження в 
електроенергетичній системі їх розподіл як випадкової величини можливо 
описати за допомогою відповідної математичної моделі. На рис. 2.9 наведено 
для порівняння фактичний та відповідний за моментами розподілу нормальний 
розподіл стрибків навантаження ОЕС України за рік [29].

Рис. 2.9. Розподіл 1-годинних стрибків навантаження ОЕС України 

Розподіл має ознаки нормального, математичне очікування стрибків 
дорівнює нулю, а їх розподіл досить симетричний.

Аналізуючи гістограми різних років, можна зробити висновок, що 
розподіли для опалювальних сезонів більш подібні між собою, ніж до розподілів 
міжсезоння.

Використання даних довготривалої передісторії дозволяє визначити 
зони однорідності впливу метеорологічних факторів на річному інтервалі часу, 
розширити діапазон урахування та підвищити ефективність їх моделювання, 
уточнити трендову складову навантаження, збільшити вибірку даних для 
моделювання впливу астрономічного фактора. У сукупності це дозволить пере-
йти від використання єдиної моделі навантаження протягом року до комплексу 
локальних моделей, які відповідають різним характерам впливу зовнішніх фак-
торів та складу навантаження, залежно від сезону на річному інтервалі часу. На 
річному графіку споживання електроенергії в енергосистемі доцільно виділи-
ти такі інтервали, що характеризуються спільною динамікою впливу зовнішніх 
факторів: 

– умовно зимовий, який триває протягом опалювального сезону і харак-
теризується від’ємним кореляційним зв’язком між температурою повітря та 
навантаженням; 



42

– міжсезоння (частково квітень – травень, вересень – жовтень). Період після 
відключення та перед увімкненням централізованого опалення, для якого також 
притаманна обернена залежність навантаження від температури, проте вона має 
інші кількісні характеристики в порівняні з умовно зимовим сезоном; 

– умовно літній (друга половина травня – перша половина вересня, залеж-
но від температури повітря), що характеризується наявністю зони нечутливості 
навантаження до зміни температури в певних межах та прямою кореляційною 
залежністю при її перевищенні. 

В усіх умовних сезонах присутній ефект інерційності зміни навантаження 
при зміні температури повітря, викликаний акумуляцією в будівлях тепла в літній 
період, або холоду – в зимовий. 

Використання довготривалої (багаторічної) передісторії в порівняні з 
однорічним інтервалом дозволяє розширити діапазон зміни температури повітря 
при моделюванні, а також суттєво покращити достовірність таких моделей 
за рахунок більшої статистичної вибірки, що особливо важливо при побудові 
окремих математичних моделей для кожного з описаних вище умовних сезонів. 

3. МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ, ПРИТАМАННИХ ВДЕ

 3.1. Застосування теорії випадкових функцій

Всі результати, отримані спостереженням за реальними фізичними 
явищами, можна віднести до детермінованого або випадкового типу. Вважається, 
що детермінований процес – це той, який можна описати явними математичними 
формулами [26]. Такий поділ не є безумовним ‒ самі спостережені явища з ча-
сом можуть змінюватися непередбачуваним чином; з іншого боку, позірна ви-
падковість явища може пояснюватися просто недостатністю інформації. Повною 
мірою це стосується процесів, що відбуваються при перетворенні та використанні 
відновлюваних видів енергії, особливо сонячної та вітрової.

Процеси генерування та споживання енергії супроводжуються  
неперервними змінами різної швидкості та спрямування, однак на практиці 
їх зазвичай представлено дискретними, як послідовністю осереднених на 
елементарному часовому проміжку значень. Такий підхід дає достатнє уявлення 
щодо мінливості явища, а також таких подій, тривалість змін у яких помітно 
більша від одиничного часового інтервалу. Оскільки деякі складові цих змін є 
цілком передбачуваними, а інші – випадковими, такі процеси загалом можна 
вважати випадковими. 

Розглянемо деякі означення, що використовуються далі для опису процесів 
в електроенергетичних системах різного рівня. 
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Випадковий процес, який відбувається в певній системі, полягає в тому, 
що з плином часу t система у випадковий спосіб змінює свій стан. Якщо система 
у момент t описується однією скалярною випадковою величиною X, то ми ма-
ємо справу із скалярним випадковим процесом X(t). Випадковий процес – це 
особливого виду функція  Х=Х(t), яка характеризується тим, що в будь-який мо-
мент t прийняті нею значення є випадковими величинами. Теорію випадкових 
процесів називають також теорією випадкових функцій. В нашому випадку 
розглядається тільки часова залежність.

Якщо вибрати деякий момент часу t0, то випадкова функція прийме значення 
Х(t0), що називається перерізом (перетином) випадкового процесу, відповідним 
до даного значення аргументу. Якщо проведений не один дослід, а декілька, у 
результаті кожного з яких зафіксована деяка реалізація випадкового процесу xi(t) 
(i – номер досліду), то отримаємо ансамбль реалізацій випадкового процесу x1(t), 
x2(t), … xi(t), … . Ансамбль реалізацій ‒ це основний матеріал експериментів, на 
основі якого можна одержати характеристики процесу. Випадковий процес фак-
тично являє собою систему випадкових величин ‒ усіх перерізів цього процесу. 
Реалізацією x(t) (траєкторією) випадкової функції X(t) називають конкретний ви-
гляд, якого набуває випадкова функція в процесі експерименту. 

Випадковий процес називається процесом з дискретним часом, якщо си-
стема, у якій він протікає, може змінювати свої стани тільки в моменти часу t1, 
t2,..., tn,..., число яких скінченне або зліченне, тобто множина T – дискретна. Ви-
падковий процес називається процесом з неперервним часом, якщо переходи сис-
теми зі стану в стан можуть відбуватися в будь-який момент t спостережуваного 
інтервалу часу. Термін «випадкова функція» охоплює обидва ці випадки. 

Отже, залежно від характеру множини T значень аргументу t, у які можливі 
переходи системи зі стану в стан, а також множини самих станів, усі випадкові 
процеси можна розділити на класи  відповідно до дискретності станів чи часу 
[30]. 

Переріз випадкового процесу при t=t1 є випадковою величиною, що має 
певний закон розподілу F(x, t1) як одновимірний закон розподілу процесу X(t). 
Якщо аргумент t1 послідовно приймає всі значення з області визначення, 
отримаємо однопараметричну сім’ю одновимірних законів розподілу F(x, tі). Але 
найчастіше при дослідженні випадкових процесів використовують не закони 
розподілу, а основні характеристики випадкових процесів.

Кореляційна теорія випадкових функцій базується на дослідженні моментів 
першого та другого порядків. Основними характеристиками випадкових функцій 
є: математичне сподівання (початковий момент першого порядку), дисперсія 
(центральний момент другого порядку), кореляційна функція (кореляційний 
момент). Загалом кореляція характеризує взаємний зв’язок між двома миттєвими 
значеннями Х(tk) і Х(tk+1) одного процесу або миттєвими значеннями Х1(tk) і 
Х2(tk+1) двох процесів, визначених відповідно в моменти часу tk та tk+1. 
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Випадковий процес, який відбувається у будь-якій фізичній системі, 
називається марковським (процесом без післядії), якщо для будь-якого моменту 
часу t0 ймовірнісні характеристики процесу в майбутньому залежать лише від 
його стану в даний момент і не залежать від того, коли і як система набула цього 
стану. Випадковий процес Маркова з дискретними станами і дискретним часом 
є ланцюгом Маркова; в енергетичній системі можна визнати процес таким лише 
при невеликій кількості елементів, кожен з яких має обмежену кількість станів.

Важливою особливістю випадкової функції є залежність властивостей такої 
функції від початку відліку часу. Відповідно до цього розглядають стаціонарні та 
нестаціонарні випадкові процеси. Стаціонарний випадковий процес може бути 
ергодичним, якщо ймовірнісні характеристики множини реалізацій збігаються з 
отриманими для довільної реалізації на досліджуваному інтервалі часу [31].

У загальному випадку повною характеристикою випадкового процесу є його 
багатовимірна щільність імовірностей. Основні статистичні характеристики, які 
мають важливе значення для опису властивостей реальних випадкових процесів: 
середні значення та середні квадрати (або математичні очікування й дисперсії); 
щільності розподілу ймовірності; коваріаційні функції; функції спектральної 
щільності. 

Параметричними показниками випадкових процесів є: середня ариф ме-
тична, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, середня похибка, 
які використовують для аналізу варіаційних рядів і вимагають представлення 
даних у кількісному вигляді. Середні величини повинні визначатися на основі 
узагальнення фактів та застосовуватися до якісно однорідних сукупностей. 
Обов’язковою умовою є також достатнє число спостережень. Варіаційний ряд 
– це ряд значень і відповідних їм частот. Варіаційні ряди дають можливість 
встановити характер розподілу одиниць сукупності та її варіацію – різноманітність 
індивідуальних значень. Параметричні методи засновані на деяких, здебільшого, 
цілком імовірних припущеннях про характер розподілу випадкової величини. 
Наслідком такого припущення є необхідність оцінки досліджуваних параметрів 
розподілу. Загалом апріорні припущення про характер розподілу досліджуваних 
випадкових величин можуть виявитися невірними, але у більшості випадків деякі 
відхилення від заданих припущень виявляються некритичними для надійного 
статистичного висновку. 

Інший варіант дій полягає у відмові від використання будь-яких апріорно 
заданих припущень про характер розподілу випадкової величини в генеральній 
сукупності, на користь непараметричних методів математичної статистики. 
Статистична оцінка спостережень за допомогою непараметричних критеріїв 
зазвичай не вимагає громіздких розрахунків, у той же час їх надійність досить 
висока. Однак за рівнем достовірності вони поступаються параметричним 
методам дослідження. Цей недолік можна компенсувати збільшенням кількості 
спостережень. У даному дослідженні застосовуються як параметричні методи 
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(математичні моделі), так і непараметричні (рекурсивний аналіз даних). При 
цьому застосування моделей потребує перевірки стаціонарності процесів.

Важливою ознакою стаціонарності процесу є поведінка його кореляційної 
(автокореляційної) функції. Кореляція має залежати тільки від відстані між 
вимірами (часового інтервалу, лагу), незалежно від власне аргументу, тобто для 
коваріації маємо отримати: )(),( ττ XX kttK =+ , де t, τ ‒ незалежні аргументи (час) 
випадкового процесу Х(t). Зазначена умова забезпечує й постійність дисперсії: 
так, поклавши τ=0, отримаємо constkttKtD XXX === )0(),()( . Нормоване значення 
кореляційної функції (або коваріації) дорівнює власне коефіцієнту кореляції. 

Автокореляційна функція (АКФ) та часткова автокореляція (ЧАКФ) дає 
більш повне уявлення про процес, ніж лише середні значення та дисперсія. Так, 
випадкові процеси, зображені на рис. 3.1 як ансамблі добових реалізацій проце-
су споживання електричної енергії (приклади з попереднього розділу), можуть 
мати подібні середню характеристику та дисперсію, проте їх внутрішня струк-
тура має відмінності: на рис. 3.1, а помітна чітка послідовність значень, тоді як 
для рис.1.1, б характерні хаотичні коливання зі швидким затуханням кореляції 
послідовних значень [27].  

Зазначимо, що АКФ та спектральна щільність (чи періодограма) 
функціонально пов’язані, й для опису процесу достатньо знання однієї з них.

а) 

б)  

Рис. 3.1. – Приклади потужності споживання електроенергії: ОЕС (а) та н. п. (б)
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Сукупність записів за тривалий час (кілька діб) виглядає як періодичний 
випадковий процес; такі процеси стосовно енергонавантажень описують як 
стохастично періодичні (періодичний білий шум) методами статистичного 
моделювання. При цьому можна виокремити детерміновану, випадкову 
стаціонарну та ритмічну складові, відповідно: 

)()()( tXtwtY ad +⋅+= εσ ,                                              (3.1)

де w(t) імітує типову поведінку впродовж доби (тренд); друга складова відобра-
жає нормально розподілені випадкові відхилення середньодобових значень від 
тренду зі стандартним відхиленням σad, де ε – стандартна нормально розподілена 
випадкова величина. Остання складова Х(t) – випадкові флуктуації поточ-
них значень процесу. Таке представлення характерне для природної поведінки 
ВДЕ (вітрової чи сонячної енергії). Аналогічне припущення справедливе й для 
моделі навантаження [27]. В узагальненому вигляді такий процес можна описати 
виразом [32]: 
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 Тут неперервний процес представлено дискретним, як послідовністю осе-
реднених на елементарному часовому проміжку значень; α і η – деякі параметри; εі 
– випадкова величина, значення якої оновлюється на кожному кроці. Відповідно 
замість випадкової функції розглядаємо випадкову послідовність, записану як 
часовий ряд. Конкретну поведінку процесу впродовж випадково вибраної доби 
вважаємо траєкторією (реалізацією) процесу, а набір реалізацій (наприклад, 
місячний обсяг даних) за означенням буде ансамблем реалізацій. 

 Випадкова послідовність (3.2) є авторегресійною першого порядку. За озна-
ченням вважається α<1, що забезпечує умову асимптотичної стійкості.

Якщо запис випадкового процесу (генерації чи споживання енергії) 
виконано у вигляді часового ряду, то параметричне представлення такого ряду 
для практичних цілей виконують з обмеженим числом параметрів; найчастіше 
застосовують загальну лінійну модель:
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αθαϕ ,                                        (3.3)

де xt – значення випадкової функції в момент часу t; n – порядок, а φi – параметр 
авторегресії; αt – стандартна випадкова величина (зазвичай «білий шум») як 
збурення процесу; m – порядок, а θj – параметр рухомого вікна для осереднених 
параметрів. Це авторегресійна модель з рухомим середнім ARMA(n,m); до ряду, 
складеного з послідовних різниць суміжних значень, застосовується також 
авторегресійна інтегрована модель з рухомим середнім ARIMA(n,d,m), відома як 
модель Бокса‒Дженкінса, де d – кількість кроків інтегрування (взяття різниць) 
часового ряду. 
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Авторегресійна модель призначена для опису стаціонарних часових рядів; 
модель досить високого порядку може добре апроксимувати майже будь-який 
стаціонарний процес. Модель авторегресії порядку 1, або AR(1) за означенням 
відповідає марковскому процесу (3.2).  Модель Бокса‒Дженкінса призначена для 
опису нестаціонарних часових рядів, які можуть бути приведені до стаціонарного 
виду шляхом заміни початкового ряду різницевим, причому взяття різниць може 
бути багатократним. Розглядається диференційований (в скінченних різницях) 
ряд, елементами якого є різниця послідовних значень: dxij=x(i+1) j – xij , де i – 
номер часового інтервалу впродовж однієї реалізації (доби),  j – номер реалізації 
в ансамблі.  Різницевий ряд такого типу можна побудувати як для сумарного 
балансу потужностей, так і окремо для складових генерації та навантаження. 
Розподіл випадкових величин в отриманих рядах зазвичай відповідає гіпотезі 
нормальності, застосовується модель ARMA(n,m).

Для адекватної моделі ряд залишків (відхилень моделі від фактичних 
спостережень)  повинен бути подібним до «білого шуму».

 Приклади поведінки автокореляції для процессу, що описує потужність 
вітрової станції [33], наведено на рис. 3.2. Автокореляційна функція (АКФ) екс-
поненційно затухає, а часткова (ЧАКФ) має два значимі викиди на перших двох 
лагах. Тут одиничний лаг відповідає одній годині.

   
    а)        б) 

Рис. 3.2. Приклади АКФ (а) та ЧАКФ (б) часового ряду

Незважаючи на візуальну відсутність періодичної складової у початковому 
ряді, добовий хід з природних причин все ж має бути відчутним. Спектральний 
аналіз часового ряду дає періодограму, на якій помітно групу періодів, кратних 
24. Для виділення періодичної складової можна попередньо трансформувати 
початковий ряд, взявши різниці з лагом 24. Використана в подальшому сезонна 
модель також є стаціонарною, але її АКФ має кращу збіжність, і порівняно з 
рис.3.2, а досягає меж білого шуму вже на 15-му лазі.
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Для адекватної моделі математичне сподівання залишків має дорівнювати 
нулю, дисперсія постійна на будь-якій ділянці вимірювання, а в ряду залишків 
не повинно бути автокореляційної залежності. Бажано також, щоб дисперсія 
помилки була істотно менше дисперсії самого процесу. В цьому разі модель, що 
описує випадковий процес, усуває значну частину невизначеності, це дозволяє з 
більшою обґрунтованістю передбачати його значення.

Раптові зміни потужності, генерованої ВЕС чи СЕС, спричинені їх стохас-
тичною природою (погодними умовами). При несприятливих умовах вони мо-
жуть сягати значень, які за величиною можна порівняти з утратою енергоблока на 
електростанції. Тому при дослідженні впливу ВДЕ на роботу енергосистем дуже 
важливо розглянути якомога більше можливих режимів сумісної роботи ВДЕ з 
іншими електростанціями електроенергетичної системи (ЕЕС). З урахуванням 
цих обставин для дослідження сумісної роботи відновлюваних джерел енергії 
найкраще підходить імітаційне моделювання. Аналітичні методи, що базуються 
на прямих чисельних розрахунках за допомогою математичної моделі, за 
рахунок спрощень можуть забезпечити результат досить швидко. Однак через ці 
спрощення результат аналізу може втратити частину своєї значущості. Крім того, 
аналітичний підхід не дозволяє моделювати широкий спектр умов експлуатації. 

Імітаційне моделювання здійснюється шляхом імітації випадкового 
поводження електроенергетичної системи. Здебільшого ці підходи базуються 
на моделюванні методом Монте-Карло. Основний недолік імітаційних методів 
полягає в тому, що для отримання задовільного результату, потрібно виконати 
значний обсяг розрахунків – в даному дослідженні від 1000 до 3000 реалізацій 
випадкового процесу. Незважаючи на це, імітаційні методи досить широко 
застосовуються на практиці. Дослідження процесів генерування енергії може 
здійснюватися як для окремих характерних для роботи ЕЕС проміжків часу 
(максимум, мінімум навантажень, паводок), так і для значно більшого часового 
інтервалу, наприклад року [34]. Тоді виконується послідовне моделювання для 
кожного відрізку часу в хронологічному порядку. Вибір конкретного підходу за-
лежить від поставленої задачі.

3.2. Характер випадкових процесів в енергосистемах з ВДЕ

Які характеристики ВДЕ можна вважати важливими при роботі у складі 
певної енергосистеми? Передусім це стосується таких мінливих і залежних 
від погоди джерел, як сонячна та вітрова енергія. Саме ці джерела є найбільш 
застосовуваними для виробництва електроенергії, зокрема у складі як об’єднаної 
енергосистеми (великі промислові електростанції),  в локальних системах різного 
рівня, аж до автономних. Для них істотними параметрами, що потребують 
дослідження, є поточна потужність, а також розподіл її імовірності, в тому числі 
мінімальне, максимальне та середнє значення, які необхідні для передбачуваності 
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й визначення потреб у резерві; по-друге, важливим є темп зміни потужності 
– він впливає на стійкість енергосистеми і на параметри необхідного резерву. 
Значне збільшення частки ВДЕ в енергосистемі буде витісняти традиційні 
електростанції, що ускладнить можливість регулювання частоти, зменшується 
також інерція системи. Отже, коректний підхід до визначення впливу мінливих 
ВДЕ передбачає одночасне врахування всіх елементів енергосистеми, включно з 
традиційними джерелами енергії та особливостями споживання.

Оскільки погодні фактори мають сезонну залежність, при помісячній 
стратифікації набору даних про такі показники, як швидкість вітру чи сонячне 
випромінювання, як репрезентативні можна вибрати окремі місяці – січень, 
квітень, липень та жовтень ‒ як характерні для відповідних пір року.

 Представлення швидкості вітру, притаманне певному регіону та 
конкретному місяцю, відповідно до (3.1) виконується як характерний добовий 
хід (лінія тренду) та випадкові відхилення від тренду [32]: 

 ,                                            (3.4)

де w(t) імітує типову поведінку вітру впродовж доби (тренд). Друга складова відо-
бражає нормально розподілені випадкові відхилення середньодобової швидкості 
від середньомісячної зі стандартним відхиленням σaw, ε – стандартна нормально 
розподілена випадкова величина. Остання складова v(t) – випадкові флуктуації 
поточної швидкості. Ці пульсації можна описати процесом типу Орнштейна ‒
Уленбека: 

,                                             (3.5)

де параметри зносу (дрейфу) β=β(Δt) та волатильності σ=σ(Δt) можна розрахувати 
різними методами [35] з використанням статистичних даних про поведінку вітру, 
а випадкова величина φ має розподіл Вейбула.

Загальний вигляд стохастичного диференційного рівняння Орнштейна ‒
Уленбека [36]:

,  t ≥ 0,                                   (3.6)

де B(t) є вінерівським процесом (Броунівським рухом за іншим означенням). 

Процес Орнштейна ‒Уленбека характеризується наявністю середнього 
рівня V0, довкола якого відбуваються стохастичні відхилення з певним тем-
пом  та розмахом. Коефіцієнт β визначає швидкість повернення до середнього 
рівня. Величина σ (волатильність) характеризує дисперсію відхилень, які мають 
нормальний розподіл, і може прийматися постійною для досліджуваного періоду; 
випадковий процес при цьому вважається стаціонарним. Оскільки   V(t) – відхилен-
ня від середнього значення, в рівнянні (3.6) можна прийняти V0=0. В загальному 
випадку V0=const для досліджуваного періоду (для окремої реалізації випадкового 
процесу).
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При наявності історичних даних, які містять послідовності значень у 
вигляді часового ряду, математична модель поточного стану відповідного 
параметра може бути представлена як дискретна модель блукання, де поточні 
значення лежать в певному коридорі відносно середнього. В узагальненому 
вигляді процес випадкових флуктуацій  можна описати виразом виду (3.2), де α, 
η – деякі числові параметри, що характеризують випадковий процес, в даному 
випадку швидкість вітру, сонячну радіацію чи відповідну потужність. Тут непе-
рервний процес представлено дискретним, як послідовність осереднених на еле-
ментарному часовому проміжку значень. Такий підхід дає вірне уявлення щодо 
мінливості монотонних функцій, а також таких процесів, тривалість змін у яких 
помітно більша одиничного часового інтервалу.

Статистичний аналіз показників вітрової та сонячної енергії має певні 
відмінності. Як свідчать дані багаторічних спостережень, існує значна різниця 
у рівнях сонячної радіації в різні сезони [21]. Якщо розглядати, наприклад, рів-
ні інсоляції на горизонтальних площадках, то різниця майже 4-кратна, тому 
важливою є оцінка параметрів моделі окремо для кожного сезону (пори року). 
Для моделювання сонячної радіації можна використати представлення такого ж 
виду, як для вітру [37], але лінія тренду буде характерна для певної пори року, 
середні за добу значення мають нормальний розподіл, а випадкові пульсації 
краще описуються як «білий шум». Випадковий характер рівня сонячної радіації 
описується декомпозицією виду (3.7):

,        (3.7)

де і ‒ номер доби, j – номер часового інтервалу впродовж дня, ui(t) ‒ осереднена 
крива, Y(t) – максимальний рівень для даної географічної зони та часу доби.

Особливістю представлення є пропорційність середньодобової складової 
та трендової кривої: )()( jvjs tuCt ⋅=σ , де Cv – коефіцієнт варіації середнього рівня, 
постійний для певного місяця чи пори року. За аналізованими даними для півдня 
України оцінки значень становлять: Cv=0,6 для осені та зими; Cv=0,4 для липня та 
0,2 для грудня;  b=0,3 для зими та літа; b=0,35 для весни та 0,4 для осені (оціне-
но окремі місяці). Впродовж дня значення εі вважається постійним (це визначає 
середньодобовий рівень і-го дня), а поточні флуктуації забезпечують зміни від 
нуля до теоретично досяжного максимуму. Що стосується перетворення енергії 
сонячного випромінювання в електричну, прийнято, що потужність ФМ описана 
залежністю (2.5), а рівень насичення не досягається. 

Перехід від швидкості вітру та сонячної радіації до відповідної потужності 
ВЕС та СЕС виконується для конкретних енергетичних характеристик 
вітроелектричних установок та фотомодулів, для сонячних установок врахову-
ється також властивий порі року температурний режим. 

 При застосуванні ВДЕ виникають особливі вимоги до систем зберіган-
ня енергії, які потребують урахування як довготривалих, так і швидкозмінних 
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процесів. Амплітуда та частота поточних змін потужності мають безпосереднє 
значення при виборі акумулювальних засобів за критерієм швидкодії, а наявність 
чи відсутність добового прогнозу (відповідно добова чи місячна циклічність 
акумулювання) стосується пікової потужності та загальної ємності цих засобів. 
Далі потрібно порівняти природну швидкість зміни потужності ВДЕ з доступною 
швидкістю збереження енергії. Градієнти потужності ВЕС та СЕС розглядались 
зокрема в [21, 38]. Особливістю дослідження є моделювання швидких змін з ча-
совим кроком не більше 10 хв, на відміну від традиційної дискретності записів на 
метеостанціях.

Досліджені показники вітрового режиму дозволяють точніше 
спрогнозувати роботу вітроелектричної станції в досліджуваному регіоні та її 
вплив на характер постачання електроенергії при роботі у складі централізованої 
чи локальної енергосистеми. При цьому перелік досліджених параметрів не є 
вичерпним, потреба в додаткових дослідженнях визначається особливостями 
роботи енергосистеми як в частині генерування, так і споживання електроенергії.

 Вибір елементарного часового інтервалу визначається властивостями до-
сліджуваного об’єкта, а саме темпом змін характерного параметра. Якщо ми по-
рівнюємо процеси різної мінливості, їх потрібно привести до одного часового 
інтервалу. При цьому зміна довжини інтервалу спричиняє зміну дисперсії значень 
часового ряду. При укрупненні масштабів осереднення користуємося правилом, 
що дисперсія генеральної сукупності є сумою міжінтервальної дисперсії та 
середнього значення внутрішньоінтервальних дисперсій:  }{ 22

0
2

kM σσσ += , де 
2
0σ  – дисперсія середніх значень на кожному інтервалі, 2

kσ  – дисперсія на k-му 
інтервалі, М – символ математичного сподівання. При цьому слід враховувати, 
що кількість інтервалів має забезпечувати допустиму статистичну похибку [39], 
а генеральною сукупністю можна вважати настільки тривалий процес, при якому 
будуть достатньо проявлені його основні властивості.

Розгянемо, наскільки зміняться діапазони розкиду для різних складових 
енергосистеми при зміні елементарного інтервалу часу Δt. Приклади фактичних 
показників стрибків потужності у відносних одиницях, приведених до відповідної 
номінальної потужності (екстремальних, довірчих інтервалів, стандартних 
відхилень σd) наведено в табл. 3.1 та на рис. 3.3. 

Таблиця 3.1. Показники розподілу змін потужності (в. о.)

тип Δt max 0,99 min 0,99 max 0,95 min 0,95 σd

ВЕС
10 хв. 0,22 -0,21 0,15 -0,15 0,06
30 хв. 0,39 -0,37 0,24 -0,23 0,11
1 год. 0,48 -0,49 0,31 -0,30 0,14

СЕС
1 хв. 0,19 -0,18 0,04 -0,04 0,04
10 хв. 0,31 -0,19 0,09 -0,10 0,09
30 хв. 0,66 -0,64 0,31 -0,30 0,12
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 З порівняння показників мінливості змін потужності помітно, що зі 
збільшенням довжини часового інтервалу Δt очікувано збільшується розмах 
відхилень. Зростання дисперсії не лінійне, обмежене зверху. При цьому діапазон 
змін істотно залежить від розміру довірчого інтервалу і суттєво зменшується 
при відкиданні кількох екстремальних значень. Власні зміни навантаження 
за однакових часових інтервалів мають більші відносні значення, ніж зміни 
потужності ВДЕ (рис. 3.3, горизонтальна шкала нелінійна).  

Рис. 3.3. Стандартні відхилення змін потужності для різних часових інтервалів 
(load – потужність навантаження, wind – ВЕС, solar – СЕС)

 Для стрибків потужності ВЕС та СЕС характерна певна добова циклічність, 
пов’язана з сонячною активністю. 

Мінливість сумарної потужності групи станцій має відносно менший розмах 
внаслідок певної взаємної компенсації, а розподіл імовірності відхилень прямує до 
нормального при зростанні числа об’єктів [29]. На рис. 3.4 зображено фактичний 
та нормальний розподіл стрибків потужності для групи вітроелектростанцій, 
розосереджених на території України. 

Рис. 3.4. Приклад розподілу 1-годинних стрибків потужності для групи ВЕС
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На рис. 3.5 наведено фактичний та нормальний розподіл стрибків 
потужності групи СЕС, тут не враховано нічні години (генерація відсутня). 

Рис. 3.5. Приклад розподілу 1-годинних стрибків потужності для групи СЕС

Гістограма розподілу 1-годинних стрибків потужності, генерованої СЕС, у 
центральній частині гістограми візуально не відповідає нормальному розподілу. 
Однак при цьому математичне очікування дорівнює нулю, а розподіл має ознаки 
симетрії.

При дослідженні стрибків заслуговують на увагу зони в межах 1,96 σ та 
2,58 σ, що відповідають імовірності 0,99 та 0,95. У межах цих значень розподіл 
близький до нормального при зростанні бази початкових даних. Згідно з 
центральною граничною теоремою, сума незалежних випадкових величин, має 
розподіл, близький до нормального [40]. Це дозволяє використовувати розподіл 
Гауса для моделювання стрибків потужності  ВДЕ та навантаження ЕЕС.

3.3. Статистичний опис процесів споживання енергії

Масштабне впровадження ВДЕ потребує узгодження з реальними умовами 
споживання енергії. Баланс генерації та споживання енергії є динамічним 
процесом. Оскільки робота відновлюваних джерел залежить від погодних 
факторів і моделюється за допомогою стохастичних процесів, такий же підхід 
пропонується для процесу споживання. Це дозволить оцінити варіативність 
енергетичного балансу та визначити можливості забезпечення балансової 
надійності.  Математичне моделювання динамічної системи, що включає процеси 
генерування та споживання електроенергії, можливе, якщо опис обох процесів 
виконано в однакових термінах. Для визначення параметрів математичної 
моделі використовуються фактичні режими споживання електроенергії, 
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описані в термінах часових рядів. Важливим кроком при цьому є забезпечення 
стаціонарності досліджуваного процесу. Прийнятним методом виглядає 
декомпозиція процесу як випадкової функції. При цьому досягається розділення 
загального процесу на детерміновану складову, дискретну випадкову складову 
та неперервний стаціонарний процес. Аналіз фактичних даних щодо спожива-
чів різного рівня, зокрема окремих населених пунктів, регіональної та загальної 
енергосистем, отриманих для різних часових інтервалів, свідчить про якісну по-
дібність випадкових складових процесу споживання. 

Дослідження можливостей використання ВДЕ для забезпечення окремих 
груп споживачів (населених пунктів, об’єднань, регіональних енергосистем 
тощо) можливе на базі наявних статистичних даних, шляхом безпосереднього 
підрахунку або реаналізу. Тут реаналіз даних використовується як сполучна 
ланка між спостереженнями  та  моделюванням. Однак такий підхід має 
обмежені можливості, оскільки стосується лише конкретної вибірки даних. 
Оскільки надходження сонячної чи вітрової енергії є природним фактором, 
неконтрольованим та слабо передбачуваним, робота ВДЕ має оцінюватися в 
термінах випадкових величин. Споживання енергії також має випадкові складові 
й може бути описане як випадковий процес. Зважаючи на ймовірнісну природу 
як зазначених джерел енергії, так і рівнів споживання, вважається доцільним 
сформувати математичну модель енергетичного балансу як динамічної 
системи, використовуючи наявні дані спостережень, бажано багаторічних, для 
розрахунку параметрів моделі та перевірки її адекватності. Такий підхід допускає 
узагальнення й дозволяє розглядати різноманітні конфігурації енергосистем. 

Головні статистичні характеристики, важливі для вивчення властивостей 
випадкового процесу: середні значення, дисперсії, щільність імовірності, 
коваріаційні функції (кореляції), спектральні щільності. Якщо йдеться про два 
випадкові процеси – споживання електроенергії та її генерування, то можуть 
розглядатися сумісні щільності розподілу та взаємні коваріації (кореляційні 
функції). Функції щільності розподілу потрібні, зокрема, для перевірки 
нормальності розподілу, аналізу екстремальних значень. Перевірка нормальності 
розподілу можлива параметричними методами (наприклад, за критеріями 
відповідності показників асиметрії та ексцесу) чи непараметричними (критерії 
серій, інверсій  тощо).

Аналіз випадкових процесів надходження відновлюваної енергії досліджено, 
зокрема, в роботах [41, 42]. Коректне описання сумарного процесу генерації та 
споживання електроенергії потребує аналогічного підходу до режимів  спожи-
вання. Як вхідні дані використано статистичну інформацію щодо роботи кількох 
н. п. Запорізької області, а також щодо споживання Дніпровської енергосистеми 
(ДнЕС) та ОЕС України в цілому. Фактичні дані, отримані в процесі експлуатації, 
зазвичай оформлено у вигляді часових рядів, що передбачає фіксовані часові інтер-
вали осереднення та послідовне розташування в хронологічному порядку. Записи 
поточної потужності отримані з певним часовим інтервалом: так, для ВЕС поточ-
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на потужність здебільшого фіксується з 10-хвилинним інтервалом (як середнє по 
інтервалу), для СЕС та локальних груп споживачів – 30 хв, для енергосистеми в 
цілому – погодинно (йдеться про дані відкритого доступу, наприклад з інтернет-
ресурсу [43]). Такий часовий ряд є дискретним відображенням процесу спожи-
вання, і математично є випадковою послідовністю, або стохастичним процесом 
з дискретним часом [39]. Однак фізично це неперервний процес, що має певні 
закономірності (трендові складові) та суто випадкові компоненти. Так, графіч-
не зображення рівнів споживання свідчить про чітку добову періодичність (див. 
рис. 3.1, де зображено кілька послідовних добових записів з дискретністю 30 
хв). Сукупність записів за тривалий час виглядає як періодичний випадковий 
процес. Такі процеси стосовно енергонавантажень описують як стохастично 
періодичні (або періодичний білий шум) методами статистичного моделювання 
[44]. Тоді виокремлюються детермінована, випадкова стаціонарна та ритмічна 
складові. При цьому періодом можуть слугувати доба, тиждень, рік, адже на 
таких часових інтервалах періодичність споживання енергії є явною. Якщо нас 
цікавлять швидкі (до години) зміни рівня споживання, як випадковий процес 
можна розглядати саме добовий хід поточної потужності, а кожну окрему добу 
вважати його випадковою реалізацією. Виділяючи середню складову місячного 
набору реалізацій випадкового процесу, максимальні, мінімальні значення та 
дисперсію, помітимо певну стабільність відхилень від середнього (рис. 3.6), де 
СКВ – середньоквадратичне відхилення.

Рис. 3.6. Імовірні рівні споживання електроенергії (на прикладі окремого н. п.)

Створення адекватної математичної моделі значно полегшується, якщо 
досліджуваний процес може бути представлений як стаціонарний, а в разі 
його ергодичності полегшується також відбір даних для розрахунку числових 
параметрів [40]. Очевидно, вихідний процес на коротких часових проміжках (в 
межах доби) стаціонарним та ергодичним не виглядає, тому застосовуються різні 
способи його розкладу на елементарні складові.

 Стаціонарний процес звичайно представляють як такий, що триває не-
визначено довго, а як початок підрахунку можна вибрати будь-який момент 
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часу. У даному випадку процес енергоспоживання можна вважати усталеним 
(за винятком аварійних ситуацій), а перехідні процеси – нетривалими або 
такими, що потребують окремого вивчення. Дисперсія вже має очевидні ознаки 
стаціонарності (лінія СКВ на рис. 3.6).

 У разі представлення процесу часовим рядом (послідовністю вимірів 
через сталі проміжки часу) аргументом може слугувати як час, так і  порядковий 
номер виміру, відрахований від певного моменту. Крок між двома послідовними 
значеннями називаємо одиничним лагом.

  Зазначимо, що різним порам року відповідають певні абсолютні значення 
та екстремальні години рівнів споживання, проте якісна поведінка в різні місяці 
подібна. 

Аналіз випадкових складових графіків навантаження окремих споживачів 
електроенергії виконано на прикладі даних за 2015‒2016 роки для кількох на-
селених пунктів та місцевих підприємств Мелітопольського району Запорізької 
області [25]. Вибір району пов’язаний з наявністю даних за цей же час щодо 
швидкості вітру (Ботіївська ВЕС) та рівня сонячної радіації (Токмацька СЕС). 
Далі вважається, що дані метеофактори є властивими для означеного регіону, 
а для врахування сезонних особливостей до розгляду взято або повний набір 
річних даних, або характерні місяці року – січень, квітень, липень та жовтень. 
Використані дані містять інформацію про потужність споживання електроенергії 
з 30-хвилинним часовим інтервалом [43]. Послідовне розташування цих даних 
утворить випадкову послідовність, або часовий ряд.Таке представлення можна 
вважати дискретним процесом. Разом з тим процес споживання електроенергії 
є неперервним і строго має бути описаний випадковою функцією. Тоді кожен 
набір конкретних даних можна вважати випадковою вибіркою, а його числові 
параметри – вибірковою оцінкою.

Очевидно, процес споживання не виглядає детермінованим. Його 
особливістю є наявність періодичної складової в загальному тренді. Так, 
очевидними є добові періоди коливань рівня споживання, а також сезонність 
впродовж року. Отже, аналіз процесу має включати виділення періодичної 
складової, а початкові дані можуть бути агреговані як набори добових значень, 
об’єднаних у групи за певними ознаками – наприклад, посезонно, чи помісячно, 
чи навіть у складі кількох днів. Тоді дослідження характеристик процесу можуть 
стосуватися окремої реалізації процесу (не менше доби) чи групи реалізацій. 

Для побудови математичної моделі навантажень на енергосистему 
виконаємо статистичний аналіз показників з метою  визначення ймовірних 
кореляційних залежностей, для чого виділимо окремі складові наборів даних. 
Для вказаних вище припущень щодо випадкового характеру режиму споживання 
прийнятним є представлення функції миттєвої потужності Р(t) у вигляді (3.1) або 
для групи n окремих споживачів: 
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де ω(t) – осереднена крива, що імітує традиційну зміну впродовж доби; 

          σ – стандартне відхилення середньодобових значень; 

     U(t) –  випадковий процес як відхилення поточної потужності від середньої в 
момент часу t.  

Верхні індекси (і) в системі рівнянь (3.8) стосуються і-го спожива-
ча. Параметри σij визначаються з урахуванням часткової кореляції окремих 
потужностей. Дана модель базується на припущенні, що середньодобові значення 
можуть частково корелювати, тоді як миттєві флуктуації U(t) є незалежними. 
Ця теза ґрунтується зокрема на дослідженні кореляційних залежностей реальних 
споживачів. Отримані результати стосуються населених пунктів, в яких рівень 
споживання формується значною кількістю незалежних користувачів електрич-
ної енергії. 

Для порівняння розглянемо також характер споживання енергії 
господарювальними суб’єктами типу малих підприємств. Для прикладу 
розглянуто птахофабрику (с. Новоолексіївка) та завод з виробництва питної 
води (смт Мирне). Наявні статистичні дані стосуються теплого сезону (травень‒
жовтень). Для заводу варіативність навантаження дещо вища, але там значна 
відмінність між окремими днями, що свідчить більше про неритмічність 
виробничого процесу, аніж про поточні флуктуації усталеного режиму. 
Птахофабрика, де виробничий цикл потребує постійної роботи обладнання, має 
стабільні показники споживання протягом робочого часу (рис. 3.7, а); зміщують-
ся лише максимуми відповідно до зміни пір року. Натомість існує значна різниця 
в режимах роботи заводу для окремих днів, та навіть протягом доби (рис. 3.7, б). 

  
а) птахофабрика    б) завод

Рис. 3.7. Приклади добового ходу споживання електроенергії 
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Для споживання птахофабрики характерне як зміщення екстремумів 
споживання енергії відповідно до довжини світлового дня, так і абсолютні 
величини споживання (очевидно, вплив температури навколишнього 
середовища). Для виробництва, не пов’язаного з тваринництвом,  режим спожи-
вання має близькі параметри для окремих днів з повним завантаженням, проте 
зростає загальна нерівномірність протягом місяця, коли виробничі процеси мо-
жуть перериватися довільно, частіше з прив’язкою до вихідних. Щодо населення, 
рівень споживання електроенергії не має вираженої залежності від днів тижня. 
Так, для малих підприємств можливі дні як повного навантаження, так і простою 
[25] (рис. 3.8):

Рис. 3.8. Приклад змін електричної потужності впродовж місяця (мале підприємство)

Натомість для споживачів, що мають значну кількість окремих незалежних 
навантажень (наприклад, для населеного пункту) поточні потужності перебувають 
в певному коридорі (рис. 3.6).

Споживання електричної енергії є нерівномірним протягом року також з 
погодних причин; так, рівні споживання в ОЕС України мають чітко виражену 
обернену температурну залежність. Окрім того, додатковим чинником зміни 
рівнів та графіків споживання є структура кінцевого споживання, зокре-
ма зміна частки споживання комунально-побутовими споживачами відносно 
промисловості. Частка споживання промисловістю у загальному обсязі 
споживання протягом останніх років має стійку тенденцію до зниження. 
Пандемія COVID–19, що обумовила виникнення значних проблем у соціально-
економічній сфері в 2020 році, спричинила суттєве зменшення електроспоживання 
(на 4,1 млрд кВт∙год порівняно з 2019 роком). Поряд з цим, дедалі більший вплив на 
рівні та режими електроспоживання мають кліматичні чинники конкретного року в 
умовах зміни клімату. Так, зниження електроспоживання у 2020 році порівняно 
з 2018‒2019 роками здебільшого викликане нетипово теплою зимою. Обсяги 
споживання електричної енергії для промисловості залежать від завантаження 
основних засобів виробництва, що значною мірою залежить від ринкових 
умов. У домогосподарствах спостерігається тенденція до сталого споживання 
електричної енергії, що зумовлено поступовим насиченням домогосподарств 
побутовими електричними приладами. Заразом в майбутньому очікується 
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зростання частки споживання такими групами споживачів, як транспорт та сфера 
послуг, що здатне призвести до незначного збільшення нерівномірності графіка 
електричних навантажень. Це у свою чергу потребує скорочення частки базових 
потужностей при одночасному збільшенні гнучкості всієї енергосистеми.

Розглядаючи незалежність (чи слабку кореляцію) випадкових процесів, що 
описують поточні флуктуації навантаження, логічно припустити їх статистичну 
незалежність від аналогічних флуктуацій вітрової та сонячної енергії.  Для 
прикладу розглянемо синхронне порівняння рівнів споживання енергії та 
поточної потужності умовних ВЕС та СЕС, розташованих в тому ж регіоні. В 
таб. 3.2 наведено коефіцієнти кореляції однієї та кількох точок споживання (під-
станцій Ті [25]) з відповідними за часом значеннями потужності ВЕС, СЕС і їх 
паритетної комбінації. Розраховано кореляції як повних масивів даних, так і 
окремо їх середньодобових значень для різних місяців. Крім того, потужність 
СЕС врахована як цілодобово, так і лише для денних годин. 

Таблиця 3.2. Кореляція споживання та генерації електроенергії ВДЕ

Споживач 

Тип ВДЕ

Окремий н. п. Група 4 н. п. 

Січ. Квіт. Лип. Жовт. Січ. Квіт. Лип. Жовт.

ВЕС  повністю -0,06 0,03 -0,07 0,23 -0,07 -0,01 -0,08 0,22
ВЕС середньодоб. -0,15 0,09 0,07 0,68 -0,16 -0,07 0,02 0,55
СЕС повністю 0,17 0,14 0,30 0,02 0,16 0,21 0,41 0,12
СЕС середньодоб. 0,15 0,36 0,06 -0,13 0,11 0,25 0,08 0,01
СЕС удень 0,07 -0,19 0,18 -0,32 -0,05 -0,13 0,33 -0,24
ВЕС+СЕС повні 0,02 0,11 0,18 0,22 0,01 0,12 0,25 0,26
ВЕС+СЕС 
середньодобово -0,13 0,17 0,09 0,65 -0,14 -0,02 0,04 0,55

Як видно з табл. 3.2, показники одиничної підстанції та їх групи 
досить близькі і свідчать про відсутність значимих кореляцій. Порівняно 
нетиповими виявилися показники жовтня, коли спостерігалася висока кореляція 
середньодобових значень потужностей ВЕС та споживання. Проте для 
моделювання цікавою є випадкова складова потужностей, для чого перевіряється 
кореляція поточних флуктуацій для цього місяця. Отримаємо для  ВЕС та 
ВЕС+СЕС значення по модулю менше 0,1. Лише для СЕС у денні години маємо 
коефіцієнт кореляції −0,40. Деяка від’ємна кореляція є очікуваною для сонця 
у денні години, хоча всі залежності виглядають статистично малозначимими. 
На цій підставі можна зробити висновок про незалежність споживання енергії 
та її надходження від ВДЕ як випадкових процесів. Цей факт є істотним при 
моделюванні результуючих балансів енергії.

Статистичні дані щодо рівнів споживання електричної енергії та 
певних метеорологічних факторів дозволяють зробити попередні висновки про 
стохастичну природу цих процесів. Зокрема, з графіків навантажень  можна 
відокремити як характерні для всіх споживачів параметри, так і випадкові 
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складові, які мають ознаки слабкої залежності або повністю не корелюють. 
Це ж стосується порівняння з випадковими коливаннями поточних значень 
вітрової та сонячної енергії. Ці властивості дозволяють виконати декомпозицію 
складових енергетичного балансу, встановити стаціонарність стохастичних 
процесів, побудувати відповідні математичні моделі та визначати доцільні рівні 
використання відновлюваної енергетики при різних варіантах їх інтегрування до 
енергосистем

4.  АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ БАЛАНСУВАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ

4.1. Оцінка стаціонарності випадкових процесів в енергосистемі

Дослідження стаціонарності процесів споживання електроенергії в 
електротехнічних системах розглянуто зокрема в роботі [25]. Однак викори-
стання відновлюваних джерел енергії в електроенергетиці, особливо вітрової та 
сонячної енергії,  призводить до зростання  варіативної складової при генеруванні 
електроенергії. Реальні умови споживання електроенергії також мають значну 
випадкову складову. Отже, можливості забезпечення енергетичного балансу при 
масштабному впровадженні ВДЕ ускладнюються. Для дослідження можливих 
обсягів використання вітрової та сонячної енергії при забезпеченні споживачів 
(населених пунктів, виробничих об’єктів, регіональних та об’єднаних 
енергосистем) потрібно враховувати можливі неконтрольовані зміни споживаної 
потужності. Робота ВДЕ зазвичай оцінюється в термінах випадкових величин. 
Споживання енергії також має випадкові складові й може бути описане як 
випадковий процес. Математична модель енергетичного балансу як випадкового 
процесу потребує знання особливостей процесу, зокрема виділення прогнозованих 
(детермінованих) та стохастичних складових і оцінки їх стаціонарності. Для 
розрахунку параметрів моделі використовуються наявні статистичні дані, які 
мають охоплювати значні часові проміжки для забезпечення адекватності моделі.

Випадкова складова Х(t), що визначає флуктуації випадкової функції у 
представленні (3.1), за означенням має задовольняти стохастичному диференцій-
ному рівнянню Орнштейна ‒ Уленбека виду (3.6). В загальному випадку 
коефіцієнти рівняння можуть бути функціями; відповідне стохастичне рівняння

                                              (4.1)

має назву рівняння Іто або дифузії [45], з коефіцієнтами переносу та дифузії, а 
у випадку багатовимірного процесу – вектором переносу та матрицею дифузії 
відповідно. Дифузійні процеси пов’язані зі звичайними диференційними рівнян-
нями в частинних похідних відносно функції щільності розподілу (рівняння Кол-
могорова), проте можлива пряма побудова траєкторій процесу як розв’язків сто-
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хастичного рівняння. Розв’язок стохастичного диференційного рівняння (4.1) з 
постійними коефіцієнтами можна знайти за формулою Іто, результат має вигляд:

  ,                                 (4.2)

де Х(0) – початкове значення, а інтеграл взято в трактовці Іто. 

У моделі адитивного незалежного випадкового блукання можна 
представити вінерівський процес через змінну Вінера, що використовує 
нормальний розподіл ε~N(0,1): ε⋅= ttB )(  [36]. Це дозволяє виразити розв’язок 
через скалярну величину ε та звести інтеграл Іто до звичайного інтегрування. 
Тоді можна записати розв’язок у вигляді:   

,  Δt=t–t0.                (4.3)

Вираз (4.3) відповідає моделі (3.2), але зі змінними параметрами α і η. 
Параметри β, σ також не є постійними в загальному випадку, проте їх поведінка 
в реальних прикладах для енергосистем не вказує на явну залежність від часу, 
що дозволяє користуватися гіпотезою стаціонарності. Натомість це зазвичай 
випадкові величини. На практиці застосовуються різні формули для їх визначення 
з використанням фактичних значень досліджуваного процесу (статистичної 
вибірки); єдиного підходу нема. Очевидно, розраховані параметри залежатимуть 
від вибраної вибірки, і для стаціонарного процесу матимуть близькі значення 
для різних вибірок. У цьому сенсі можна говорити про стійкість розрахункових 
значень як свідчення стаціонарності.  Якщо предметом моделювання є добові 
девіації потужності, то статистичною вибіркою мають слугувати добові набори 
фактичних даних з урахуванням добової циклічності й відмінностей у режимах 
окремих днів. Можна збільшувати тривалість вибірки, досягаючи збіжності 
результуючого показника, проте такий шлях потребує існування збіжності, що 
не є очевидним і потребує окремого дослідження. Інший шлях – розрахунок 
набору значень параметрів по окремих добових вибірках та встановлення 
закономірності розподілу цих параметрів як випадкових величин. Такий 
підхід виглядає прийнятним у разі імітаційного моделювання досліджуваного 
процесу та застосування методів типу Монте-Карло. Насправді характеристики 
випадкового процесу можуть мати сезонну (річну) циклічність, тому резонно 
моделювати окремі інтервали часу, яким притаманна стаціонарність, наприклад, 
помісячно чи посезонно.

Агрегування даних по часових інтервалах виду (3.2) є усередненням, 
однак при цьому є ризик «маскування» швидких змін, або високочастотних 
складових, тривалість яких менша за інтервал усереднення. Щоб дискретна 
реалізація містила всі зміни, що є у неперервному процесі, на кожен цикл коливань 
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повинно припадати щонайменше два виміри з граничною частотою 
tfC ∆= 2

1 ,  

де Δt – елементарний часовий інтервал. Якщо Т – загальна тривалість часового 

інтервалу, на якому визначено випадковий процес, а К – максимальна частота 
змін, то необхідна кількість дискретних значень та тривалість часового інтервалу 
осереднення можуть бути розраховані за формулами [26]: N=2KT, N

Tt=∆
 
. Оцінку 

частоти змін можна отримати, розрахувавши кількість перетинів значеннями 
процесу осі абсцис (тобто нульових значень для центрованого процесу), які 
дорівнюють подвоєній кількості умовних коливань. За аналогічним показником 
можна оцінити стаціонарність процесу, наприклад застосувавши метод серій. 

Важливою характеристикою процесу є темп його змін; це може бути миттєва 
швидкість як похідна неперервної випадкової функції чи одиничний стрибок 
(різниця між сусідніми значеннями) для дискретної випадкової послідовності. 
Знання розподілу швидкості зміни як випадкової величини потрібне, зокрема, 
для визначення частоти перетину осередненого значення (трендової кривої), 
тобто ступеня мінливості процесу. Крім того, цей показник важливий для 
аналізу стійкості роботи енергосистеми, вибору резервних та акумулювальних 
підсистем, тощо. При цьому процес споживання фактично буде ступінчастою 
функцією, кроки якої визначаються одиничною потужністю обладнання, що 
вмикається/вимикається. В такому представленні набір послідовних даних 
буде дискретним ланцюгом (послідовністю випадкових величин) з практично 
зліченною множиною значень. При великій кількості різноманітних споживачів 
та коротких інтервалах дискретизації процес може вважатися неперервним за 
часом, і моделюватися випадковою функцією. Похідна такої функції, з огляду на 
випадкову природу стрибків потужності, може визначатися як середньоквадра-
тична похідна, у разі достатньої гладкості трендової та кореляційної функцій. 

Якщо Т – тривалість досліджуваного часового інтервалу, тобто довжина 
випадкової вибірки, то генеральною сукупністю можна вважати настільки 
тривалий процес, при якому будуть проявлені всі його властивості. Насправді 
процес стану енергосистеми не може бути стаціонарним на тривалих часових 
інтервалах, тому за точні властивості можна прийняти осереднені помісячно дані 
кількох недавніх років, тенденції яких можна вважати показовими. Очевидно, за 
таких умов необхідний розмір випадкової вибірки можна оцінити за допустимою 
статистичною похибкою. Звичайно оцінюють математичне сподівання та 
дисперсію похибок. 

Мінімально необхідна довжина вибірки для оцінки середнього значення 
процесу x(t) та його дисперсії може бути розрахована за формулами [39]:

.   (4.4)
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Отже, задавши величиною ε допустиму похибку вибраного параметра, 
можемо визначити потрібну довжину вибіркової реалізації Tr. Однак у цьому разі 
частота вимірів (отже, і розділова здатність) визначаються доступними даними 
статистики, тому регулювати похибку оцінки можна тільки довжиною вибірки. 

Сказане вище стосується окремої реалізації випадкового процесу. 
Якщо досліджується ансамбль реалізацій (наприклад, група добових даних), 
має бути досліджена їх корельованість. Ураховуючи сезонні зміни, можна 
вважати місячний термін достатньо стаціонарним, а для розрахунку окремих 
параметрів буває достатньо використовувати кілька добових записів (за умови їх 
некорельованості).

 Характерною ознакою стаціонарності є сталість математичного очікування 
та дисперсії. Якщо окремі реалізації мають різне середньодобове значення 
та певний добовий хід, то першим кроком має бути центрування випадкових 
значень, що усуває причину нестаціонарності. Зазначимо, що різним порам року 
відповідають різні абсолютні значення та екстремальні години рівнів споживання, 
проте якісна поведінка в різні місяці подібна. Дисперсія вже має очевидні ознаки 
стаціонарності (лінія СКВ на рис. 3.6). 

Важливою ознакою стаціонарності процесу є поведінка його кореляційної 
(автокореляційної) функції. Кореляція має залежати тільки від відстані між 
вимірами (часового інтервалу, лагу), незалежно від власне аргументу. Ця 
умова забезпечує й постійність дисперсії. Проаналізуємо статистичні дані 
щодо споживання електроенергії. Розглянемо АКФ для процесу споживання 
електроенергії в окремому н. п. (рис. 4.1); для прикладу вибрано декілька днів 
квітня, тому йдеться про оцінку вибіркової АКФ. 

      
а)     б)

Рис. 4.1. Автокореляція (а) та періодограма (б) процесу Y(t) для н. п.

Спадання кореляційної функції є необхідною умовою стаціонарності. Як 
бачимо, значення кореляції падає до рівня статистичної похибки, як для «білого 
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шуму» (штрихові лінії), після семи кроків. Довжина одного кроку (лагу) становить 
30 хв. Для лагу 15 помітна деяка циклічність. На періодограмі процесу Y(t) ци-
клічність явно виражена для 24 і для 48 кроків, тобто для половини та повної доби 
(рис. 4.1, б). Зазначимо, що АКФ та спектральна щільність (чи періодограма) 
функціонально пов’язані [40] і для опису процесу достатньо знання однієї з них.

Для забезпечення стаціонарності часового ряду як бажаної умови 
моделювання потрібно виконати певну декомпозицію початкового ряду, зокрема 
виділення середньої величини та періодичної складової. Варіантом розв’язку 
можна вважати виділення трендової  складової з добової реалізації, що частково 
враховувало б обидва фактори: )()()( * tYtYtX −= , де Y*(t) – осереднений добовий 
хід. Приклад АКФ процесу Х(t) зображено на рис. 4.2. 

Рис. 4.2. Автокореляція процесу Х(t)

При порівнянні рис. 4.2 з рис. 4.1, а помітно відсутність циклічної складової, 
наявне експоненційне затухання АКФ до деякого значення. Періодограма також 
вказує на відсутність значимих циклів, натомість помітна присутність постійної 
випадкової складової, тобто такої, що має нульову частоту. Отже, пропонована 
декомпозиція трендової складової сприяє стаціонарності результуючого проце-
су, але значення Х(t) як випадкових флуктуацій можуть мати ненульове середнє. 
Тому доцільно центрувати ці флуктуації та врахувати їх математичні сподівання 
введенням звичайної випадкової величини (постійної в межах доби) як середньо-
добового відхилення σad від середньомісячного значення, як у виразах (3.1) чи 
(3.4). Цим забезпечується не лише стаціонарність, а й ергодичність результую-
чого випадкового процесу. Характер розподілу середньодобових значень Х(t) як 
випадкової величини близький до нормального. 

Аналогічний результат можна отримати і для даних щодо споживання 
електроенергії в енергосистемі більшого розміру (регіональній чи об’єднаній). 
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З огляду на зроблені припущення результатом декомпозиції процесу може бути 
вираз виду (3.1) чи (3.4), в якому виокремлено стаціонарний випадковий процес. 
Отже, результатом декомпозиції може бути вираз:

)()()()()( ** tUtYtXtYtY +⋅+=+= εσ ,                          (4.5)

де σ – СКВ добових значень; 
    ε – стандартна нормальна випадкова величина з нульовим середнім; 
  U(t) – шуканий стаціонарний випадковий процес. 

Таке представлення відповідає канонічному розкладу випадкової функції, 
якщо процес Y(t) представити також розкладом по координатних функціях: 

∑+=
i iiX tytmtY )()()( ϕ ,                                           (4.6)

де )()( * tYtmX =  – математичне сподівання випадкової функції (процесу); 
     yi – некорельовані випадкові величини з нульовим середнім; 
     φi(t) – координатні функції (детерміновані). 

Доданки під знаком суми – це елементарні випадкові функції. Перевага 
такого представлення в тому, що при лінійному перетворенні коефіцієнти 
розкладу yi не змінюються, а математичне сподівання та координатні функції 
зазнають того ж лінійного перетворення. Ця властивість корисна, наприклад, при 
визначенні суперпозиції кількох джерел живлення чи споживання.

Параметричне представлення часового ряду для практичних цілей 
зазвичай виконують з обмеженим числом параметрів; найчастіше застосовують 
загальну лінійну модель [46]. Для випадків з експоненційно затухаючою АКФ 
це модель авторегресії (АР), кількість параметрів якої визначається поведінкою 
часткової автокореляції (ЧАКФ). Це ж стосується періодично затухаючих АКФ. 
Вигляд ЧАКФ для розглянутих прикладів зображено на рис. 4.3.

Y(t):        Х(t):

Рис. 4.3. ЧАКФ процесів Х(t), Y(t) для окремого н. п.
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Як видно з поведінки ЧАКФ, для початкових часових рядів значимою є 
кореляція для двох лагів, а після декомпозиції – тільки для першого. Кореляція 
тільки з одним попереднім членом ряду є ознакою марковського процесу, або 
процесу «без післядії», тоді для моделі авторегресії достатньо одного параметра. 
Тут всюди мова йде про вибіркові оцінки параметрів, і точність оцінки залежить 
від того, наскільки представницьку вибірку було вибрано. Існують різні методи 
оцінювання параметрів, які дають дуже схожі оцінки. Загалом, під час оцінювання 
порядку моделі використовується алгоритм максимізації правдоподібності 
спостереження значень ряду. 

Представлення споживання електроенергії як випадкового процесу 
шляхом лінійної декомпозиції запропоновано зокрема в [35]. Стохастичний про-
цес Х(t) вибирається у відповідності з такими припущеннями:

 - відповідно до центральної граничної теореми Y(t) має нормальний розподіл, 
оскільки відповідає сумі значної кількості різних навантажень (споживачів) у 
системі. Отже, функція Х(t) також розподілена нормально;

 - величина Y(t) не може зростати протягом тривалого часу і має швидко 
повертатись до певного середнього значення. 

 Саме виходячи з таких припущень, випадкова складова Х(t), що визначає 
флуктуації функції навантажень, має задовольняти стохастичному диференцій-
ному рівнянню Орнштейна ‒ Уленбека виду (3.1), чи в загальному випадку (4.1). 
Вважаючи час випадкової реалізації поділеним на проміжки Δt, за якими про-
водиться дискретизація статистичних даних,  і застосовуючи вираз (4.3) до кож-
ного проміжку, отримаємо дискретну випадкову послідовність для Х(t). Вона 
задовольняє різницевому стохастичному рівнянню, тобто моделі АР(1) у формі 
(3.2): xi=αxi–1+ηεi , де перший доданок відповідає регресійній складовій, дру-
гий – випадковому відхиленню. Оскільки коефіцієнт авторегресії відповідно до 
представлення виду (4.3) задовольняє умові 1<− te β , модель є асимптотично стій-
кою. Середні значення та дисперсія в загальному випадку залежні від часу, але 
їх граничні значення такі ж, як для стаціонарної послідовності [39]. Такі вирази 
можна розглядати як опис процесу з незалежними приростами. Тут добовий 
хід (трендова складова) визначає невипадкову центрувальну функцію, середнє 
добове значення – дискретний процес, а поточна девіація Х(t) – стохастичний 
неперервний процес. Таке представлення можна вважати розкладом Леві для 
процесу з незалежними приростами, коли для заданої центрувальної функції 
стохастичні компоненти розкладу визначаються однозначно. Представлення 
також відповідає канонічному розкладу (4.6), пропонуючи при цьому спеці-
альне визначення параметрів розкладу. Який зі способів краще моделює реаль-
ний процес, перевіримо на одному з розглянутих прикладів – споживанні н. п. 
Виявляється, що реальний процес у цьому разі ближчий до моделі Орнштейна ‒ 
Уленбека (4.3). Модель АР(1) відповідає меншим значенням параметра зносу 



67

β в (4.1), коли процес наближається до звичайного вінерівського блукання, а 
траєкторія Х(t) тривалий час може лежати вище чи нижче середнього значення, 
проте не віддаляючись надто далеко. Доступний коридор, в якому відбуваються 
блукання, при зменшенні β розширюється. Натомість при зростанні β процес 
частіше перетинає середнє значення та наближається за поведінкою до білого 
шуму. Поведінка реальних флуктуацій рівня споживання якісно ближча до 
моделі Орнштейна ‒ Уленбека за характером мінливості, абсолютні значення 
також ближчі.

Отже,  математичне моделювання динамічної системи, що включає 
випадкові процеси генерування та споживання електроенергії, може бути 
виконано в однакових термінах на базі теорії стохастичних процесів. Важливим 
кроком при цьому є забезпечення стаціонарності досліджуваного процесу. 
Необхідна стаціонарність досягається застосуванням декомпозиції процесу, як 
випадкової функції, з урахуванням реальної циклічності процесів споживання 
електричної енергії. Модель авторегресії дає дещо завищений розкид випадкових 
відхилень (збурень процесу), обумовлений особливостями моделювання; такий 
підхід більше прийнятний для короткострокового прогнозу поведінки динамічної 
системи. Натомість моделювання стохастичними диференційними рівняннями 
типу Орнштейна ‒ Уленбека забезпечує кращий результат, придатний для 
часових інтервалів від кількох діб до місяця.

 Відповідно до припущення про змінний характер параметрів у рівнянні 
(4.1) досліджено стаціонарність саме цих параметрів. Результати розрахунків 
значень параметрів за фактичними вибірковими даними при різній довжині 
вибірки зображено на рис. 4.4 та 4.5. Використано зазначені вище дані щодо 
споживання окремими н. п. та регіональною енергосистемою.

  
Рис. 4.4. Розраховані значення β, σ залежно від тривалості осереднення для н. п. 

Збіжність розрахункових параметрів залежно від довжини випадкової 
вибірки як для окремих н. п., так і їх групи, має подібну поведінку при 
використанні статистичних даних за різні місяці. При цьому місячний обсяг 
даних видається достатнім для досягнення статистично значимого результату. 
Те ж саме стосується даних про роботу Дніпровської енергосистеми (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. Розраховані значення параметрів β, σ для ДнЕС 

Параметри моделі, попри локальну стабільність, мають сезонну 
мінливість. Розкид значень зносу β дещо більший, ніж волатильності σ, хоча ста-
білізація значень при зростанні статистичної вибірки подібна. При об’єднанні 
групи споживачів розкид параметрів очікувано зменшується [47].

Розподіл імовірності параметрів волатильності процесу можна вважати 
Гаусовим: для розглянутих прикладів він відповідає критерію нормальності за 
показником симетрії, дещо відхиляючись за величиною ексцесу (тобто відхилення 
щільніше концентруються навколо середнього). Характер варіативності 
параметрів моделі для великої енергосистеми (регіональної чи обєднаної) схожий 
на приклади для окремих населених пунктів, незважаючи на значну відмінність у 
масштабі споживання. Вигляд функції розподілу волатильності краще відповідає 
гіпотезі нормальності при зростанні масштабу споживання. Натомість розподіл 
параметра зносу β, досить близький до нормального для малих споживачів, 
при зростанні розміру енергосистеми краще описується розподілом Вейбула: 

])(exp[)()( 1 γγγ
B
v

B
v

B
vf −= − , де Β і γ – параметри масштабу і форми відповідно. При 

цьому зі зростанням кількості об’єктів значення Β дещо зменшується, тобто зміна 
сумарної потужності відбувається більш плавно. Приклади розподілу параметра 
зносу наведено на рис. 4.6.

       
  а) окремий н. п.         б) ДнЕС

Рис. 4.6. - Щільність розподілу параметра зносу для різних споживачів
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Для групи 4 н. п. розраховані параметри Вейбула становили: В=0,48; 
γ=1,7. Для ДнЕС відповідні параметри: В=1,4; γ=0,8. 

Отже, гіпотеза постійності параметрів випадкового процесу, що опи-
сує стан енергосистеми, є прийнятною за умови достатньої (до місяця) трива-
лості вибірки даних. Для менших (у кілька діб) вибірок ці параметри можуть 
набувати випадкових значень з розподілом, близьким до розподілів Гауса (малий 
споживач) або Вейбула.

Аналітична оцінка функції розподілу ускладнена і не завжди можлива. 
Перевірку адекватності математичної моделі краще виконувати, порівнюючи 
статистичну вибірку з набором імітацій процесу, використовуючи існуючі 
критерії узгодженості (Пірсона, Колмогорова тощо). Розрахункові значення 
складових рівнянь (4.3), (4.5) при моделюванні визначаються в такий спосіб, щоб 
забезпечувалися загальний рівень варіативності та співвідношення між окреми-
ми випадковими складовими (міждобовими та середньодобовими варіаціями), а 
також величиною та розподілом поточних флуктуацій. 

Якщо порівняти  фактичні дані з модельованими, побачимо, що 
нормалізовані дані щодо процесів споживання електроенергії для різних пір року 
та рівнів інтегрування споживачів досить задовільно відповідають значенням 
квантилів відповідного розподілу, що свідчить про адекватність запропонованої 
моделі стохастичного процесу з випадковими параметрами.    

4.2. Особливості ідентифікації процесів негарантованої потужності

Оскільки безпосереднє дослідження випадкових функцій аналітичними 
методами складне чи взагалі неможливе, доцільно застосувати непрямі методи 
дослідження. Тобто оцінюємо роботу енергокомплексу як динамічної системи 
з неявним зв’язком вхідних параметрів та результуючої реакції. Такий зв’язок є 
скоріше статистичним, а не функціональним.  Отже, задача дослідження може 
бути сформульована  в такий спосіб [31]: на вхід динамічної системи надходить 
деяка випадкова функція X(t), на виході отримуємо випадкову функцію Z(t), а 
їх зв’язок визначається оператором динамічної системи А, тобто Z(t)=А[X(t)]. За 
відомими характеристиками вхідної функції потрібно визначити властивості ре-
зультуючої функції на виході системи. Теоретично така задача може мати точний 
розв’язок за умови лінійності оператора А, тобто виконання умов адитивності. 
В даному прикладі ця вимога може бути забезпечена при незалежності про-
цесів на вході системи, тобто незалежності випадкових відхилень вітрової, 
сонячної потужностей та навантаження. Така незалежність є припущенням 
при постановці задачі і практично перевірялась в ряді досліджень [32].

 У загальному випадку динамічну систему можна представити як модель з 
кількома входами та виходами. В цьому разі ми розглядаємо вхідний сигнал як 
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результат одночасної дії кількох незалежних джерел енергії й навантаження; в 
процесі динамічної взаємодії відбувається залежна від вхідних сигналів робота 
системи регулювання, зокрема обміни енергією в системі акумулювання; на 
виході системи маємо результуючий баланс (чи небаланс) потужностей. За 
означенням ідеальною вважається система, в якій є постійні параметри і дві чітко 
визначені характеристики – вхідний сигнал (збудження) і вихідний (відгук), між 
якими є лінійний зв’язок [26]. У цьому разі постійними параметрами є номінальні 
потужності, технічні (енергетичні) характеристики обладнання, уставки 
керування. Система вважається лінійною, якщо її реакція адитивна та однорідна, 
тобто для відгуку Z на сигнал x справедливі залежності: Z(x1+x2)=Z(x1)+Z(x2); 
Z(cx)=cZ(x). Виходячи з умов адитивності, вхідні сигнали можемо описувати як 
сумарний сигнал.

 Вимога постійності справедлива в певних межах, за умови нормальної ро-
боти обладнання та не екстремальних зовнішніх умов; так само і щодо лінійності. 
Оскільки дане дослідження стосується нормально працюючих енергосистем, 
вважаємо ці умови виконаними.

 Нехай вхідними величинами є потужності вітрових та сонячних станцій, 
а вихідним процесом – їх відхилення від навантаження: )()()( tPtPtX URES −= . Тут 
під навантаженням розуміємо плановий рівень споживання. За умови добового 
прогнозування цей процес є центрованим, тобто принаймні середні значення спо-
живання та генерації збігаються, а поточні небаланси потужностей обумовлені 
випадковими флуктуаціями. Вітрові умови може бути описано параметрами 
розподілу швидкості вітру – математичним сподіванням та дисперсією (ці 
показники вимірюються приладами метеопостів), часто використовуються 
параметри розподілу Вейбула як вторинні показники. За ними, а також за 
автокореляцією часового ряду, складеного з послідовних записів спостережених 
значень, можна розрахувати ймовірність послідовних значень потужності ВЕС за 
залежністю виду (3.4) та (2.1); аналогічно можна описати сонячну потужність за 
формулами (3.7) та (2.5)  [48]. Далі за параметрами випадкових процесів можна 
виконати імітаційне моделювання їхньої поведінки впродовж досліджуваного 
терміну. Найдоцільнішим виглядає моделювання добових реалізацій та 
статистична обробка серії реалізацій.

 Дослідження моделі роботи енергосистеми доцільно реалізовувати в 
сучасних математичних програмних пакетах. При цьому значно скорочуються 
витрати на проведення безпосереднього чисельного експерименту, тому 
що параметри моделі уточнюються ще в ході комп’ютерного моделювання. 
Здебільшого сучасні засоби моделювання дозволяють забезпечити високий рівень 
адекватності моделі. Імітаційне моделювання в цьому разі розглядається як метод 
дослідження, при якому система, що вивчається, замінюється математичною 
моделлю, і з достатньою точністю описує імовірну поведінку реальної системи.
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 Нехай генерація ВДЕ негарантованої потужності: )()()( tPtPtP SWR +=  – 
складається з вітрової та сонячної потужностей (відповідно PW , PS ) і містить 
осереднені складові та випадкові флуктуації. Далі для зручності величини цих 
потужностей виражено у відносних одиницях (в. о.).

 Опис поточного небалансу як випадкової величини потребує визначення 
функції щільності розподілу. Очевидно, розподіл окремо негативного та пози-
тивного небалансів є несиметричним, оскільки вони обмежені знизу нульовими 
значеннями. Однак уявлення про їх розподіл можна отримати з функції розподілу 
сукупного небалансу. Математична модель потужності генерації оперує нормаль-
ним та рівномірним розподілами, це ж стосується імовірності флуктуацій рівня 
споживання. На рис. 4.7 зображено розподіли щільності ймовірності небалансу 
при різних номінальних потужностях ВЕС та СЕС (відповідно Pw та Ps ) за ре-
зультатами 500 добових реалізацій. Для кращого порівняння даних потужність 
сонячної станції (варіант Pw=0, Ps=2) відображено лише для денних годин, номі-
нальна потужність СЕС подвоєна зважаючи на меншу порівняно з ВЕС енерге-
тичну віддачу.

 Рис. 4.7.  Щільність розподілу небалансу потужності для різних ВДЕ

 Розподіли небалансів потужності для вітрової та сонячної станцій ма-
ють нормальний характер, що відображено в імітаційній моделі. Натомість при 
спільній роботі (варіант Pw =1, Ps =1) розподіл несиметричний і краще описується 
функцією Вейбула. Такою є властивість отриманого масиву випадкових величин, 
який складається з дискретного набору значень в різні часові проміжки. Однак 
щільність розподілу даних величин не описує усіх властивостей процесу як 
випадкової функції від часу, інакше сума нормально розподілених величин також 
мала б нормальний розподіл. Це пов’язано з неоднаковою роботою ВЕС та СЕС 
у нічні години. В цьому разі, тобто для суми кількох випадкових процесів, кра-
ще оцінювати набори значень з різних реалізацій, що стосуються певного часу 
доби. Тоді розподіли мають нормальний характер, якщо моделювати достатню 
(понад тисячу) кількість реалізацій. На практиці дане твердження доводиться, 
наприклад, застосуванням критерію «хі-квадрат». Приклади розподілу значень 
небалансу в певні години доби (варіант Pw=Ps=1) за результатами 1500 реалізацій 
зображено на рис. 4.8.
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Рис. 4.8. Приклади розподілу небалансу потужності в різні години доби

 З рис. 4.8 видно, що дисперсія значень сумарного процесу в ранкові 
та вечірні години приблизно однакова і відповідає переважно поведінці 
вітрової компоненти, тоді як опівдні дисперсія істотно більша внаслідок 
впливу нестабільної сонячної генерації. Більш повний опис процесу 
балансування потужностей можливий за допомогою кореляційної (в цьому 
разі автокореляційної) функції. Поведінка автокореляційної функції є, зокрема, 
важливою ознакою стаціонарності процесу. Кореляція має залежати тільки від 
від  стані між окремими вимірами (часового зміщення, або лагу), незалежно 
від власне аргументу, тобто для коваріації маємо отримати: )(),( ττ XX kttK =+ , 
де t, τ незалежні аргументи (час) випадкового процесу Х(t). Зазначена умо-
ва забезпечує й постійність дисперсії впродовж часу. Нормоване значення ко-
реляційної функції (або коваріації) дорівнює власне коефіцієнту кореляції: 

X

X
X D

k )()( ττρ = , де DX – постійна дисперсія стаціонарного процесу, а )(τρ X – 

коефіцієнт кореляції між значеннями процесу, розділеними часовим інтервалом 
τ. Очевидно, 1)0( =Xρ .

Потреба в оцінці автокореляції важлива для розрахунку результатів 
регулювання балансу потужностей, оскільки робота системи є стабільнішою 
в разі повільної зміни поточної потужності, тобто повільного затухання 
автокореляційної функції. На рис. 4.9 зображено приклад поведінки 
двовимірної кореляційної функції, залежної від часу доби (години) та часу 
між окремими вимірами (часового лагу). Розглянуто приклад паритетних 
ВЕС та СЕС, тобто їх номінальні потужності Pw=Ps=1 відносних одиниць 
(в. о.). Використано при моделюванні одиничний часовий інтервал ∆t=10 хв. 
Автокореляція розрахована в межах однієї години, тобто для часового лагу 
від 1 до 6.  
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Рис. 4.9. Автокореляційна функція небалансу потужностей (варіант Pw=Ps=1)

 Як видно з рис. 4.9, зі зменшенням часового лагу (відстані між одиничними ча-
совими відрізками) кореляція монотонно, хоча й нерівномірно, зростає. Однак впро-
довж доби абсолютні значення коефіцієнтів кореляції мають два локальних мінімуми 
– вранці та ввечері, коли показники потужності є нестійкими й суміжні значення 
можуть помітніше відрізнятися. При цьому дані всередині часового ін тер валу 
опівдні загалом мають більшу мінливість, проте демонструють кращу послідовність 
порівняно з ранком та вечором; найбільшу стабільність очікувано демонструють 
нічні години. Ця обставина відображає переважно вплив сонячної генерації [49]. 
Так, при виключно вітровій генерації поведінка автокореляційної функції не містить 
очевидних екстремумів і має більш стохастичну природу (рис. 4.10).

У такий спосіб можна побудувати характеристики як вхідного, так і вихідного 
процесів. У разі потреби ці функції можуть бути апроксимовані. 

 Якщо вихідною функцією є інтегральна характеристика, наприклад 
накопичений небаланс енергії, то математичне сподівання інтегралу від випадкової 
функції дорівнює інтегралу від її випадкового сподівання зі змінною верхньою 
границею інтегрування.

Рис. 4.10. Автокореляційна функція небалансу для ВЕС (Pw=1, Ps=0)
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Кореляційна функція від двох аргументів KY(t1,t2) дорівнює подвійному 
інтегралу від кореляційної функції вхідного процесу почергово до t1 та t2 
(дисперсію отримаємо, якщо аргументи рівні). Приклад кореляційної функції 
для кумулятивної суми вихідного небалансу потужностей,  тобто накопиченої 
на певну годину надлишкової енергії, зображено на рис. 4.11.

 На відміну від власне небалансу потужностей, кумулятивні значення (з 
урахуванням довжини одиничного часового інтервалу це накопичений небаланс 
енергії) є стабільнішими, а істотне зменшення автокореляції (нестабільність 
даних) спостерігається опівдні та в кінці доби. Вигляд кореляційної функції 
дає уявлення про поведінку випадкової функції; очевидно, для кумулятивної 
величини рівень кореляції для близьких лагів значно вищий, проте існують 
локальні мінімуми, відповідні локальним максимумам небалансу власне 
потужностей.

Рис. 4.11. Кореляційна функція кумулянти небалансу потужностей

 Розглянемо, наскільки коректними є застосовані припущення щодо 
ймовірної природи досліджуваних процесів. Характеристиками процесу, як 
згадано вище, можуть виступати осереднені моменти (математичне сподівання, 
дисперсія, симетрія) та кореляційні функції, які пов’язані із спектральним 
складом. Якщо розглядати спектрограму відхилень потужності від середнього 
значення, вона нагадуватиме низькочастотний білий шум. На рис. 4.12 
зображено спектральні щільності випадкових флуктуацій сумарної потужності 
паритетних ВЕС та СЕС; при рівних номінальних потужностях взимку вітрова 
складова буде переважною, а влітку зросте роль сонячної генерації. Як дані 
використано реальні записи погодних факторів; розглядались світлові години 
доби, коли СЕС працюють.
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а) січень                                                б) липень

Рис. 4.12. Спектрограми флуктуацій сумарної потужності ВЕС та СЕС

 Періодограма цих даних відносно періоду змін вказує на наявність добової 
циклічності (для січня доба мала 45 точок по 10 хв впродовж світлого часу доби, 
одній добі відповідала частота 1/45=0,022; для липня взято по 86 точок, часто-
та для доби – 0,011). Всередині доби зміни, характерні для білого шуму. Для 
оцінки використано тижневі записи 10 хв вимірів швидкості вітру та сонячного 
випромінювання, перераховані у відповідні електричні потужності. 

 Розмах літніх флуктуацій, коли домінує сонячна енергетика, перевищує 
зимовий; це стосується саме нормованих, відносних відхилень. Спектр коливань 
також ширший (див. рис. 4.12, б). Нормовані відхилення від осередненого рівня 
для сонячної потужності визначаються за виразом, що враховує характерний до-
бовий хід та середньодобові значення, відмінні від середньомісячних: 
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−=δ .                                         (4.7)

Тут sij – поточна потужність, si – середній рівень для цієї години (добовий хід); 
sj – середньодобове, а sav  ‒ середньомісячне значення; si

max
 – максимально досяж-

не значення добового ходу; i – індекс часу (номер кроку); j – номер доби. Вираз 
(4.7) дає відносне значення флуктуацій сонячної радіації, не залежне від кута між 
напрямом світла та площиною фотопанелі, і характеризує хмарність, точніше 
проникність атмосфери.

 Нормовані значення для вітрових установок розраховано аналогічним 
способом.

 Такі параметри, як моменти розподілу, дають змогу оцінити роботу 
енергосистеми за умови ідентифікації виду розподілу випадкових складових. 
Розглядаються кілька гіпотез щодо характеру розподілу певних показників 
– накопиченої енергії, втрат, завантаженості об’єктів енергосистеми тощо. 
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Предметом дослідження та подальшого моделювання є випадкові складові, 
тоді як осереднені значення вважаються детермінованими, а їх забезпечення 
здійснюється в рамках прогнозованого графіка з використанням в тому числі 
й традиційних джерел енергії (централізованої електромережі). Як показує 
аналіз фактичних даних, такі випадкові складові балансу потужностей, як 
сонячна, вітрова, споживачі електроенергії, задовільно описуються нормальним 
розподілом [50]. Робота акумулятора електроенергії є залежною від згаданих 
процесів, але в повному балансі вона фігурує разом із втратами генерації чи 
навантаження, які є кумулятивними сумами небалансів потужності й можуть 
мати розподіл, відмінний від нормального. Однак ці процеси є внутрішніми, 
стосуються перерозподілу енергії всередині системи генерування. За такої умови 
можна оцінити ймовірність різних обставин – надмірного чи недостатнього 
генерування тощо, тобто дати числову оцінку показникам надійності.

  4.3. Розрахунки  базових показників надійності

При імовірнісному підході до оцінки надійності аналітичне визначення 
функцій розподілу випадкових величин дозволяє безпосередньо розрахувати 
індекси надійності, однак задання таких функцій також потребує попередньо-
го вивчення статистичних даних щодо досліджуваного об’єкта (енергосистеми) 
та прийняття деяких гіпотез щодо характеру розподілу [51]. Статистичний 
аналіз передбачає визначення параметрів розподілу часового ряду як випадкової 
величини, далі оперуючи ними для розрахунку індексів надійності при різних 
варіантах побудови локальної енергосистеми. Такий підхід дозволяє узагальнити 
наявні дані, спростити розрахунки для великої кількості можливих комбінацій 
об’єктів енергетики. Однак визначення індексів надійності потребує синхронного 
зіставлення генерації та споживання для визначення поточного балансу енергії як 
часового ряду. Іншим шляхом представлення випадкових процесів є імітаційне 
моделювання, з подальшим застосуванням методів типу Монте-Карло. Цей 
спосіб також потребує статистичних даних для розрахунку параметрів моделі, 
але є більш узагальненим, оскільки оперує не лише частковим випадком, щодо 
якого є початкові дані, а й допускає різноманітні комбінації даних.

В загальному випадку за історичними записами (часовим рядом) процесів 
генерування та споживання енергії можна визначити парціальні статистичні 
числові характеристики – моменти, закони розподілу тощо, які відображають їх 
характерну поведінку. Ці показники є стабільними в разі стаціонарності процесів 
генерації й споживання [27] і дозволяють отримати деякі інтегральні оцінки. Од-
нак різниця генерації та споживання (баланс потужності) суттєво залежить від 
початкових умов та послідовності випадкових значень зазначених процесів. 

Для використання критеріїв надійності потрібно оцінити поведінку 
випадкового процесу, який описує баланс (чи небаланс) генерованої та споживаної 
потужності:
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 KRGLG PPPtPtPtP +=−=∆ ),()()( .                                  (4.8)

Тут прийнято: PG – потужність генерації; PL – навантаження; PR =PW+PS – ВДЕ, 
що мають випадкову природу (вітру та сонця); РК – контрольована потужність 
(традиційні джерела енергії). 

Функція щільності розподілу процесу балансування (або небалансу 
потужності) може бути визначена статистичною обробкою історичних даних і 
бути притаманною даній випадковій вибірці, або визначена аналітично за умов 
стаціонарності та незалежності процесів:

,    (4.9)

де fPG та fPL – відповідно парціальні функції щільності розподілу потужностей 
генерування та навантаження (споживання). Тут х – незалежний аргумент 
інтегрування з розмірністю потужності.

Для моделювання ВДЕ пропонується представлення миттєвої потужності 
у вигляді осередненого значення ω(t) для заданого сезону (трендової 
кривої), середньодобового значення як випадкової величини та поточних 
короткотермінових змін U(t), що стосуються відхилень від середньої потужності 
як випадкового процесу. Отже, функція миттєвої потужності в загальному випад-
ку матиме вигляд [52]: 

 )()()( tUttP iiii ++= εσω ,                                       (4.10)

де σі – стандартне відхилення середньодобових значень для і-го учасника, а ε – 
стандартна нормально розподілена випадкова величина. Таке представлення 
показує добру збіжність з фактичним характером генерації вітроелектричних 
станцій. Схоже представлення пропонується для фотоелектричних установок 
[21, 48], хоча як варіант для моделювання випадкового процесу можна викори-
стати рівномірно розподілені випадкові величини. Як показано вище, аналогічно 
описується поведінка споживаної потужності для широкого кола споживачів, тут 
нормальний розподіл флуктуацій добре підтверджується наявною статистикою 
[27]. Однак звичайний режим надходження вітрової та сонячної енергії погано 
узгоджується зі традиційними потребами в електроенергії, тому для розрахун-
ку критеріїв адекватності енергосистеми потрібно прийняти певні припущен-
ня щодо режиму споживання. Природно прийняти, що система містить контр-
ольовані джерела енергії (електромережу, дизель-генератори, малі ГЕС тощо), 
плановий графік роботи яких відповідає середньому рівню споживання та 
додаткової генерації ВДЕ. Це дозволить оцінити вплив стохастичної складової, 
яка є головним проблемним фактором для вітрової та сонячної енергетики. Отже, 
приймаємо:
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 )()()( tttP RLK ωω −= ,  )()()()( 321 tUtUtUtP LSWLSW −++−+=∆ εσεσεσ ,     (4.11)
де за означенням математичне сподівання небалансу дорівнює нулю: M{PΔ (t)}= 0. 
Тут εі – незалежні стандартні випадкові величини. 

Зважаючи на припущення про нормальність розподілу випадкових 
флуктуацій результуючий небаланс також матиме нормальний розподіл. Навіть 
при деякому відхиленні від нормального (що стосується сонця та вітру) сума 
незалежних чи слабо залежних випадкових величин прямуватиме до нормального 
розподілу згідно з центральною граничною теоремою. Отже, для опису функ-
ції розподілу імовірності небалансу за прийнятих припущень досить вирахува-
ти величину дисперсії, яка визначається як сума дисперсій складових. Знак ок-
ремих складових матиме значення лише при наявності статистично значимої 
кореляції між ними; в даному випадку для послідовності синхронних випадкових 
флуктуацій споживання та генерації така кореляція відсутня [25].

За умов симетрії та нульового середнього значення ряду індексів є 
очевидними − поява надлишкової потужності чи недостатньої енергії мають 
рівну імовірність:

5,0)0(1 =−= ∆PFEXC ;    5,0)0( == ∆PFLOLP .                    (4.12)

Натомість розмірні показники типу LPS потребують розрахунку, при тому, 
що функція щільності розподілу f∆Р(р) залежатиме від одного параметра, а 
саме дисперсії небалансу. Тоді після інтегрування для розподілу Гауса можна 
отримати:

TTTLPS ∆
∆ ≈= σ

π
σ 4,0

2
)( .                               (4.13)

Тут результати для надлишкової та недостатньої енергії збігаються з огляду на 
припущення про нульовий осереднений небаланс.

Порівняння фактичного та розрахованого за щільністю розподілу 
результатів підтверджує справедливість нормального розподілу. Використано 
фактичні синхронізовані дані про погодні умови та рівень споживання 
електроенергії одиничним споживачем (населеним пунктом) та групою таких 
споживачів [25]. Приклад розрахованих розмірних індексів для згаданих раніше 
локацій (Запорізька обл.) наведено в табл. 4.1 та 4.2. За одиницю часу прийнято 
0,5 год (інтервал вимірювань), використано дані за січень та липень. Розгляну-
то варіанти з прогнозуванням погоди за добу, тобто з урахуванням лише корот-
котермінових змін Uх(t), та без такого прогнозу. Для цього стохастичну скла-
дову розділено на середньодобові значення та випадкову похибку в поточний 
момент часу. Крім мінливої потужності власне споживачів, враховано умовні 
потужності ВЕС (W) та СЕС (S) з розмірністю кВт за синхронними фактичними 
даними про погодні фактори. Індекси надійності (втрачене навантаження) та 
(втрачена енергія) прийнято рівними з огляду на симетрію розподілу небалансу. 
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Порівняння величин індексів, розрахованих за параметрами розподілу ймовірно-
сті та безпосередньо підрахованих з фактичних вимірів, вказують на збіжність з 
точністю на рівні ±2%, причому відмінності не носять систематичного характеру.

Таблиця 4.1. Індекси надійності для одиничного споживача (н. п.) 

Місяць 
Середня 

потужність, 
кВт

Прогноз
WE, LPS  (Т=24 год.) , кВт-год

W=0, 
S=0

W=200, 
S=200

W=200, 
S=0

W=0, 
S=200

W=100, 
S=100

січень
1070

є 340 620 610 370 440
нема 865 1050 1045 895 910

липень
680

є 345 585 550 400 430
нема 640 865 840 675 710

Таблиця 4.2. Індекси надійності для групи споживачів 

Місяць
Середня 

потужність, 
кВт

Прогноз
WE, LPS (Т=24 год), кВт

W=0, 
S=0

W=400, 
S=400

W=400, 
S=0

W=0, 
S=400

W=200, 
S=200

W=100, 
S=100

січень 5030
є 1670 1970 2005 1630 1765 1700
нема 3455 3630 3658 3460 3505 3465

липень 3930
є 1840 2110 2075 1880 1935 1875
нема 2825 3090 3060 2860 2910 2855

Як видно з таблиць, прогнозування середньодобової потужності дозволяє 
істотно (у півтора-два рази) зменшити обсяги невикористаної енергії. Зі зростанням 
частки ВДЕ кількість надлишкової чи недостатньої енергії очікувано зростає, 
однак це зростання відмінне від лінійного. Так, малі відносні потужності ВДЕ 
практично не впливають на загальну варіативність, їхня роль стає помітною при 
рівнях впровадження понад 20% загальної потужності. При цьому за відсутності 
прогнозу загальний рівень невизначеності помітно зростає (приблизно в півтора 
раза), однак добавлена за рахунок ВДЕ частка варіативності при цьому майже не 
змінюється в абсолютних показниках, оскільки зменшується її відносний внесок 
у коливання потужності. Незначним є також внесок сонячної енергії у загальну 
невизначеність порівняно з впливом вітрової енергії; тут слід зазначити, що 
при однакових номінальних потужностях ВЕС та СЕС коефіцієнт використання 
потужності СЕС приблизно втричі менший. В деяких випадках, зокрема у січні 
для групи споживачів (табл. 4.2), коли частка СЕС була незначною, її наявність 
навіть дещо знижувала загальний небаланс.

Істотним висновком з наведених результатів є відповідність результатів 
безпосереднього підрахунку та використання інтегральних формул. Однак 
ці результати відображають осереднені показники добових рівнів небалансу 
потужності. Наскільки прийнятним буде застосування функцій щільності 
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розподілу при визначенні ймовірних рівнів небалансу, або довірчих інтервалів? 
Так, імовірність того, що небаланс перевищує рівень р1 (кВт), визначається 
формулою:

 .                         (4.14)

Тут через Ф позначено інтеграл імовірності. Обернена задача дозволяє 
знайти максимальну потужність небалансу при заданій довірчій імовірності.

Порівняємо розраховані за інтегральними формулами та виміряні (тобто 
гіпотетичні при наявних погодних даних та певних потужностях ВЕС та СЕС) 
імовірності для кількох використаних раніше варіантів енергокомплексів. 

Розглянемо для прикладу споживання одиночного населеного пункту в 
січні [53], довірчу імовірність 0,8 та рівень небалансу понад 8% від середньої по-
тужності (табл. 4.3 – при добовому прогнозуванні загального балансу потужності,  
табл. 4.4 – з частковим прогнозом лише споживання або лише потужності ВДЕ). 
Оцінювання небалансу по модулю означатиме симетричні рівні надлишкової та 
недостатньої енергії (в даному випадку EXC=|LOLP|=0,1).

Таблиця 4.3. Імовірність граничних значень небалансу, загальний прогноз 

Критерій Спосіб 
визначення

W=0,
S=0

W=200, 
S=200

W=200, 
S=0

W=0, 
S=200

W=100, 
S=100

σΔ, кВт  виміри 35,3 64,4 63,3 38,7 45,8

Імовірність 0,8 
(кВт)

розрахун. 45 86 81 55 60

виміри 45 85 83 56 62

|РΔ|>80 кВт
(імовірність)

розрахун. 0,012 0,116 0,104 0,030 0,044

виміри 0,011 0,117 0,109 0,024 0,042

Таблиця 4.4. Імовірність граничних значень небалансу, частковий прогноз 

Критерій Спосіб 
прогнозування

W=0,
S=0

W=200, 
S=200

W=200, 
S=0

W=0, 
S=200

W=100, 
S=100

σΔ, кВт лише ВДЕ 90,0 104,9 104,3 91,4 94,6

споживання 35,3 77,4 78,5 40,2 50,6

Імовірність 0,8 
(кВт)

лише ВДЕ 115 134 133 117 121

споживання 45,2 99,072 100,5 51,46 64,8

|РΔ|>80 кВт
(імовірність)

лише ВДЕ 0,187 0,223 0,222 0,191 0,200

споживання 0,012 0,151 0,154 0,023 0,057
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Порівняння розрахованих та заміряних значень свідчить про задовільну 
точність представлення розподілу як нормального (рис. 4.12). Помітно, що пе-
редбачення середньодобової потужності дозволяє істотно знизити ймовірність 
перевищення заданих рівнів небалансу, тим самим скоротивши потребу в 
додаткових компенсуючих потужностях (резервних чи акумулювальних).

   
а)          б) 

Рис. 4.12. Приклади розподілу небалансів потужності за наявності ВДЕ:
а) одиничний споживач, січень, прогноз балансу;
б) група споживачів, липень, без прогнозу

Наскільки синхронним є напрям змін генерованої ВДЕ та споживаної 
потужності, можна судити на фактичному прикладі кількох послідовно взятих 
днів, рис. 4.13 та 4.14 (розглянуто січень та липень для споживача н. п. та варіантів 
потужностей ВЕС і СЕС по 200 кВт кожна). 

Рис. 4.13. Синхронні стрибки потужності ВДЕ та споживання (січень)
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Рис. 4.14. Синхронні стрибки потужності ВДЕ та споживання (липень)

Як бачимо, розподіл позитивних подій, тобто змін одного знаку (1-й і 3-й 
квадранти) та негативних – змін різного знаку (2-й і 4-й квадранти) – приблизно 
однаковий і має нормальний розподіл. Найбільш негативний момент на рис. 4.13 
– зростання споживання на 60 кВт при падінні вітро-сонячної генерації на 80 кВт 
або падіння споживання на 70 кВт при зростанні генерації на 40 кВт. Для липня 
(рис. 4.14) найбільш негативною подією було падіння споживання на 100 кВт 
при одночасному зростанні вітро-сонячної генерації на таку ж величину. При-
клади розподілу результуючого небалансу наведено на рис. 4.12 вище. Зростання 
поточного розриву між потужностями генерації та споживання характерно для 
енергосистем зі значним рівнем впровадження ВДЕ [54]. 

Отже, моделювання небалансу потужності як випадкового процесу дає 
змогу оцінити розмах поточних розривів та розподіл їх імовірності, що дозволить 
оцінити надійність енергозабезпечення при різних сценаріях впровадження ВДЕ 
та додаткову потребу в компенсуючих потужностях.

 Математичне моделювання динамічної системи, що включає процеси 
генерування та споживання електроенергії, можливе, якщо опис обох процесів 
виконано в однакових термінах. Для процесу споживання пропонується модель 
на базі стохастичних процесів. Важливим кроком при цьому є забезпечення 
стаціонарності досліджуваного процесу. Необхідна стаціонарність досягається 
застосуванням декомпозиції процесу, як випадкової функції, з урахуванням 
реальної циклічності процесів споживання електричної енергії. Модель 
авторегресії дає дещо завищений розкид випадкових відхилень (збурень процесу), 
обумовлений особливостями моделювання; такий підхід більше прийнятний 
для короткострокового прогнозу поведінки динамічної системи. Натомість 
моделювання стохастичними диференційними рівняннями типу Орнштейна ‒
Уленбека забезпечує кращий результат, придатний для часових інтервалів від 
кількох діб до місяця. 
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5.  КОМБІНУВАННЯ ВДЕ НЕГАРАНТОВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ

5.1. Варіативність сумарної вітрової та сонячної генерації 

Природна вимога при побудові комбінованої енергосистеми на ВДЕ – 
мінімізація неконтрольованого розкиду значень генерованої потужності при 
максимізації виробленої енергії. В економічній постановці задачі оптимізації 
роль і вага середньої потужності ВДЕ та середньоквадратичного відхилення 
(СКВ) різна, одна визначає загальну кількість генерованої електроенергії, друга 
– потребу в засобах резервування чи акумулювання енергії. 

Потреба оцінювати саме випадкову складову коливань потужності виникає 
з різних причин [55]. Значне впровадження ВДЕ, яке не супроводжується 
достатнім акумулюванням енергії, потребуватиме балансування поточних 
коливань генерованої енергії додатковими засобами. Буде потрібен достатній об-
сяг резерву для регулювання частоти та забезпечення надійного постачання у разі 
швидкої зміни генерації чи навантаження. Баланс споживання електроенергії та 
регулювання частоти – основні технічні проблеми в енергосистемах зі значним 
рівнем впровадження вітрової та сонячної енергетики [51]. При цьому змі-
на частоти в мережі пропорційна зміні регулювальної потужності (залежно від 
крутизни статичної частотної характеристики), що визначає допустиму зміну 
потужності [56]. Це ж стосується стійкості енергосистеми. Так, відповідно до 
СОУ-Н МЕВ [57] вплив перепадів потужності на стійкість визначається за таким 
показником, як коефіцієнт запасу стійкості з активної потужності в контрольова-
ному перетині (вузлі) електромережі: KP= (PΓΡ – P – ΔP) ∕ PΓΡ, де PГР – гранично 
допустима активна потужність, яка передається через перетин; Р – поточний 
перетік потужності в перетині; ΔP – амплітуда нерегулярних коливань активної 
потужності. Отже, під впливом цих коливань перетік змінюється в межах Р±ΔP, 
і саме розмах нерегулярних змін є визначальним при розрахунку запасу стійко-
сті. Як свідчить аналіз статистичних даних, робота ВЕС і СЕС характеризується 
наявністю деякої середньої потужності та випадкової складової, що є функціями 
часу. Середня потужність може бути добре прогнозованою на короткотривалу 
перспективу і вважатися  контрольованим параметром [58]. Тоді обмеження ма-
ють бути накладені саме на випадкову складову, яка й визначає величину запасу 
стійкості.

Для аналізу впливу співвідношення потужностей ВЕС та СЕС на якість  
сумарної генерації розглядаються річні записи швидкості вітру та інсоляції. Ці 
метеодані суміщені в часі та просторі й придатні для подальшого статистичного 
аналізу сумарної потужності ВДЕ в умовах вибраного регіону. В подальшому 
ці дані можна використати для оцінки стохастичних параметрів, побудови 
математичної моделі та імітаційного моделювання різних конфігурацій 
генерувальних та споживчих потужностей.
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Для зручності подальших розрахунків щодо сумарної дії вітрової та 
сонячної енергії можна значення швидкості вітру й сонячної радіації нормувати 
за допомогою відповідних величин номінальної потужності вітроелектричних 
установок (ВЕУ) та фотомодулів (ФМ). Тоді показником вітрової енергії можна 
вважати величину рw=Р(v)/РН , де Р(v) – поточна потужність ВЕС залежно від 
швидкості вітру v (2.1), РН – номінальна потужність ВЕС. Аналогічно задається 
показник для сонячної енергії рs, де  потужність ФМ Р(ρ) залежить від ρ – рівня 
сонячної радіації (2.5) Природно, що погодні показники є функціями від часу. 
При такому підході суттєвими є енергетичні характеристики ВЕУ та ФМ, тому 
для визначеності використано досить типові характеристики, що можуть бути 
поширені на найуживаніші в певний час типи установок [29].

Для сумарної потужності ВЕС та СЕС можна використовувати приведений 
показник відносної потужності рΣ=w·рw+s·рs, де w та s – вагові коефіцієнти, 
пропорційні номінальним потужностям відповідних станцій. Для коректності 
порівняння різних конфігурацій системи «вітер‒сонце» доцільно прийняти 
w+s=1. Для переходу від відносної потужності до абсолютної можна помножити 
її на сумарну номінальну (спрощений підхід). 

Розглянемо спочатку сумісну роботу вітрової та сонячної станцій незалежно 
від способу споживання їх енергії (умовно на необмеженого споживача). Для 
фактичних погодних даних, використаних раніше (наведених зокрема [25]), 
розраховано показники потужності умовних вітрової та сонячної електростанцій, 
сумарна номінальна потужність цих ВДЕ – певна нормована одиниця. Отже, 
w – це нормована (відносна) номінальна потужність ВЕС, а s – відповідно 
СЕС. Значення w=1 відповідає наявності лише ВЕС у складі ВДЕ, а w=0 – наяв-
ності лише СЕС.

Сезонні осереднені показники генерованої потужності (Рс, в. о.) та серед-
ньоквадратичного відхилення (СКВ) сумарної генерації ВЕС та СЕС при різних 
комбінаціях їх поєднання наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Показники генерованої потужності ВДЕ (в. о.)  

місяць параметр w=1 w=0,75 w=0,5 w=0,25 w=0

Січень
Рс 0,41 0,32 0,24 0,16 0,07
СКВ 0,33 0,24 0,17 0,13 0,16

Квітень
Рс 0,44 0,38 0,32 0,25 0,19
СКВ 0,36 0,27 0,21 0,21 0,27

Липень
Рс 0,28 0,27 0,26 0,24 0,23
СКВ 0,27 0,21 0,19 0,22 0,29

Жовтень
Рс 0,57 0,46 0,35 0,24 0,12
СКВ 0,37 0,28 0,2 0,18 0,21

За рік
Рс 0,425 0,358 0,293 0,223 0,153
СКВ 0,333 0,25 0,193 0,185 0,233
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Оскільки сонячна генерація присутня лише в денний час, окремо 
розраховано аналогічні показники для денного часу (табл. 5.2).

Таблиця 5.2. Показники потужності ВДЕ  за денний час (8:00‒18:00)

місяць параметр w=1 w=0,75 w=0,5 w=0,25 w=0

Січень
Рс 0,37 0,32 0,27 0,22 0,17

СКВ 0,33 0,24 0,17 0,16 0,21

Квітень
Рс 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43

СКВ 0,37 0,28 0,21 0,21 0,26

Липень
Рс 0,27 0,33 0,39 0,48 0,52

СКВ 0,27 0,21 0,17 0,18 0,22

Жовтень
Рс 0,57 0,50 0,43 0,36 0,29

СКВ 0,36 0,27 0,20 0,19 0,25

За рік
Рс 0,405 0,393 0,378 0,373 0,353

СКВ 0,333 0,25 0,188 0,185 0,235

У разі врахування лише денного часу (наприклад, для енергосистем, 
потреба в яких переважає в робочі години) природно зростає вага сонячної 
генерації, особливо влітку, проте розмах відхилень поточної потужності віднос-
но середнього практично не змінюється. 

Графічно результати табл. 5.1 зображені на рис. 5.1. Крім потужності та 
відхилень зображено їх пропорцію – коефіцієнт варіації: 

c
v P

CKBC = .

Рис. 5.1. Середньорічні показники для повної доби (відносні величини)

 При врахуванні повної доби мінімальне СКВ середньорічних значень до-
сягається при частці ВЕС на рівні 0,32 загальної потужності ВДЕ, а мінімум ко-
ефіцієнта варіації Cv відповідає частці w=0,56. Якщо враховувати лише робочі 
години (8:00‒18:00), то мінімум за СКВ – коли частка вітру 0,33 (практично без 
змін); за Cv – 0,38 (бо середня розрахункова потужність СЕС вища). Отже, якщо 
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за критерій брати лише коефіцієнт варіації потужності як комбінований показник 
відхилень та середньої потужності, то мінімум досягається при частці ВЕС 0,56 
від загальної номінальної потужності ВДЕ.

Що стосується окремих місяців, то для січня мінімум СКВ досягається при 
частці ВЕС 0,25, мінімум Cv – при 0,48 (для повної доби). В липні відповідні 
частки – 0,52 та 0,58. Пошук оптимальних пропорцій потужностей ВЕС і СЕС в 
першому наближенні виконувався методом «поверхні відгуку» (response surface) 
[6], тобто графічно, а уточнення – методом дихотомії.

Тут СКВ (а значить, і варіація) визначались стосовно середньомісячних 
даних щодо потужності ВДЕ. Виокремлення значень традиційного добового 
ходу як детермінованої величини зменшить загальну дисперсію на константу, 
зберігши характер відмінностей між різними варіантами конфігурації ВДЕ. 

Такі висновки стосуються варіативності власне ВДЕ, без урахування 
мінливого характеру навантаження. Однак більш важливим є варіативність саме 
балансу потужностей, тобто алгебраїчної суми генерації та споживання.

Розглянемо сумісні коливання рівнів генерування електричної енергії 
від ВДЕ та її використання різними споживачами, що зазвичай працюють з 
централізованою електромережею (приклади споживання наведено в [25, 27]).

Рівень поточного споживання електроенергії звичайно має певні відхилення 
(флуктуації) відносно осередненого графіка. Їх розкид визначає потребу в 
компенсуючих потужностях (резервних чи акумулювальних), якщо осереднений 
графік споживання вважати плановим. Наявність ВДЕ з випадковим графіком 
генерації впливає на загальну варіативність потреб у традиційному постачанні 
енергії. Поточне споживання за вирахуванням надходжень від ВДЕ іменують 
«чистим» навантаженням (net base load) в термінології [35].

Порівняємо розкид випадкових відхилень від осередненого графіка 
споживання для різних споживачів при варіюванні потужностями ВЕС та СЕС 
(вважається, що графік навантаження складено з урахуванням осередненого до-
бово го ходу ВДЕ). Припускаємо, що прогнозування нема, і осереднення виконано 
по місячному масиву ретроспективних даних. Сумарну номінальну потужність 
ВДЕ розраховуємо для різних рівнів впровадження, аж до відповідності повній 
потужності споживання. Предметом оптимізації є варіативність навантаження 
(абсолютна та відносна) залежно від частки ВДЕ та пропорції «ВЕС/СЕС». Метод 
пошуку оптимальних значень той же, що й для власне ВДЕ. 

Формула побудови місячного набору даних щодо балансу генерації та 
споживання електроенергії, відповідно до припущення про плановий графік, має 
вигляд:

,                                (5.1)
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де uх – рівень споживання електроенергії, wх та sх – потужність ВЕС та СЕС 
відповідно, i – індекс часу (номер кроку Δt), j – номер доби. Тут pij – відхилення 
від графіка навантаження. Показники ВДЕ з одним індексом – осереднені 
на певну годину дня (добовий хід), зокрема uі має відповідати плановому 
графіку споживання. Тоді )( iiii swup +−= відповідає плановому навантаженню 
на традиційні джерела постачання (так званому чистому). Позитивне значення 
відхилень означає надлишкову генерацію, а негативне – втрату навантаження.

Розглянемо, як співвідношення вітрової та сонячної складових впливає 
на загальну потужність ВДЕ та варіативність навантаження. Ці показники 
виступають критеріями оптимізації, коли необхідно максимізувати заміщення 
традиційної енергії відновлюваною при мінімальних відхиленнях від графіка 
споживання. Нехай w – нормована (відносна) номінальна потужність ВЕС, а s – 
відповідно СЕС, як і вище, при цьому w+s=1. Перехід від встановленої (тобто 
номінальної) до середньої робочої (або ефективної) потужності можливий вве-
денням коефіцієнта використання встановленої потужності (КВВП). Так, якщо 
сумарна номінальна потужність ВДЕ дорівнює R (Renewable), а ефективна – r 
(relative),  то:

 ,                                (5.2)

де kх – КВВП відповідного ВДЕ, притаманний регіону та порі року.  Тут  kх= рх за 
умови, що поточна потужність дорівнює середній.

 Розв’язками задачі оптимізації будуть arg maxR,wr  та arg minR,wD{pij} (двокри-
теріальна задача) за умови виконання відповідних обмежень. Символом D{⋅} по-
значено дисперсію. Пріоритетність критеріїв визначається залежно від потреб 
споживача й залежатиме переважно від вартості енергії та засобів забезпечення 
енергобалансу. 

Комбінованим одиничним критерієм може бути коефіцієнт варіації rCV
σ=

 
як відношення СКВ ( D=σ ) до математичного очікування; його мінімум є ре-
зультатом як зростання ефективної потужності ВДЕ, так і зменшення варіатив-
ності.

Для визначення характеру варіативності «чистого» навантаження 
вибираємо приклади ретроспективних синхронних метеоданих та статистики 
споживання різних споживачів [17, 21, 27].

Приклад 1 стосується окремого населеного пункту з попередніх прикладів; 
середньорічна потужність споживання дорівнює 800 кВт. Прийнято, що середня 
потужність графіка споживання (тобто регульована генерація) зменшується на 
середню потужність ВДЕ. Відхилення від графіка вважаються небалансом по-
тужності; розподіл небалансу як випадкової величини вважається нормальним 
(див. [27]). Зокрема, для січня при відсутності ВДЕ маємо СКВ=90,0 кВт, діапазон 
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зміни флуктуацій від ‒210 до +190 кВт (з достовірністю не менше 95%, тобто без 
екстремальних значень як випадкових викидів). Результати оцінки СКВ наванта-
ження для січня наведено в табл. 5.3. Середня потужність ВДЕ визначається за 
формулою (5.2).

Таблиця 5.3. СКВ небалансу потужності для н. п., січень (кВт)

w

R
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

100 97 96 95 94 93 92 91 91 91 91 91
300 135 128 121 115 109 104 100 97 96 95 96
500 189 174 160 147 134 123 115 108 105 104 107
700 247 225 204 184 164 147 133 122 116 115 120
900 310 280 251 224 198 174 154 139 130,3 129,5 137
1100 372 336 300 266 233 203 177 157 145,8 145,1 155

Очевидним є зменшення відносної потужності ВДЕ при зменшенні частки 
ВЕС, це спричинено традиційно вищим коєфіцієнтом використання встановленої 
потужності для вітроустановок порівняно з фотомодулями (для оцінки вибрано 
технічні характеристики сучасного обладнання). Відповідно змінюється розмах 
відхилень (рис. 5.2) й варіативність енергокомплексу (рис. 5.3, а). Якщо визна-
чати відносну варіативність як відношення додаткового СКВ до відповідної ро-
бочої потужності ВДЕ, характер залежності дещо зміниться (рис. 5.3, б), хоча 
оптимальні пропорції збережуться. Так, при зростанні частки ВДЕ в загальній 
генерації СКВ навантаження зростає прискорено, а відносна варіація (CVr) – спо-
вільнено.

Для коефіцієнта додаткової варіації прийнято:

RC R
V

)( 0σσ −= ,  rC R
Vr

)( 0σσ −= ,                                            (5.3) 

де σ – СКВ; індекс R стосується системи з ВДЕ, а 0 – «чиста» енергосистема;    
R  – номінальна потужність ВДЕ; r – середня робоча (ефективна) потужність 
ВДЕ з урахуванням реального КВВП.
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Рис. 5.2. Залежність СКВ від потужності та складу ВДЕ (н. п., січень)

а)

б) 
Рис. 5.3. Залежність додаткової варіативності CV (а) та CVr (б) від ВДЕ

 За результатами січня зазначимо, що мінімальна абсолютна дисперсія спо-
стерігається при частці ВЕС w=0,1 (роль сонячної енергії мінімальна). Відносна 
варіація мінімальна при частці ВЕС у межах від 0,2 до 0,3 (оптимальна частка 
ВЕС трохи зростає при збільшені рівня впровадження ВДЕ, рис. 5.2, б).

  Розглянемо аналогічні показники за липень, споживач той же (табл. 5.4).  
При відсутності ВДЕ матимемо СКВ 66,6 кВт, діапазон змін (‒160…+120) кВт. 

Таблиця 5.4. СКВ небалансу потужності для н. п., липень (кВт) 

w
R 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

100 70,3 69,5 68,7 68,1 67,6 67,2 66,9 66,7 66,7 66,8 67,0
300 101 95 90 85 80 77 74 72 71 71 72
500 145 133 122 112 102 94 87 82 79 79 82
700 194 176 160 144 129 115 104 96 91 91 95
1000 265 239 215 193 172 152 134 121 113 112 119
1200 310 280 250 225 201 177 155 138 128 127 135
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Результати для липня відображено на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Залежність додаткової варіативності від ВДЕ (н. п., липень)

 Характер залежностей влітку аналогічний зимовому, проте помітно зростан-
ня потужності СЕС (поточна потужність ВЕС і СЕС майже однакова), відповідно 
менше загальне СКВ відхилень від графіка та відносна варіація відновлюваної 
складової потужностей при зростанні частки СЕС. Оптимальна частка ВЕС ‒ на 
рівні 0,15‒0,2.

 У міжсезоння значення сонячної та вітрової генерації вирівнюються.  
У роз  глядуваному прикладі жовтень мав деяку відмінність від інших місяців. 
Так, при малих потужностях ВДЕ сумарний СКВ навіть трохи зменшувався, 
оптимальна частка ВЕС становила 0,4; при зростанні ВДЕ точка мінімуму СКВ 
зміщувалася до 0,2. Якщо за критерій брати відносне зменшення варіативності, 
то точка мінімуму для частки ВЕС зміщувалася від 0,7 при малих рівнях ВДЕ до 
0,3 ‒ при значних рівнях (рис. 5.5). 

Рис. 5.5. Залежність додаткової варіативності для н. п. у жовтні

 Для групи населених пунктів відносні відхилення сумарної потужності 
очікувано зменшуються (масштабний фактор), проте якісна картина аналогічна.
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5.2.  Аналітична оцінка оптимального балансу

На підставі наведених прикладів можна зробити висновок, що показник 
відносної варіації CVr може слугувати критерієм оптимізації для співвідношення 
потужностей сонячної та вітрової станцій. Отримавши значення w та s як 
розв’язок arg minwCVr(w,R) та w+s=1, за рівнем допустимих відхилень небалансу 
р0 ( pij ≤ p0 ) або їх середньоквадратичного відхилення σmax (відповідно до вибраних 
умов задачі) можна розрахувати максимально допустимий рівень потужності 
ВДЕ та результуючий коефіцієнт використання встановленої потужності. 
При використанні ретроспективного аналізу метеоданих задача оптимізації 
є детермінованою і виконується традиційними методами. Стохастичність 
враховується при встановленні щільності розподілу небалансу потужностей 
(імовірних відхилень від графіка) як випадкової величини.  

Для перспективного моделювання можливих ситуацій потрібно встановити 
характер розподілу випадкових величин (метеофакторів і рівня споживання) та 
розрахувати параметри розподілу. Далі оптимізація виконується аналогічно, 
тільки замість відомого набору даних pij використовується їх імітація та 
статистична обробка методом Монте-Карло.

Якщо умовою оптимізації є обмеження на розкид відхилень від осередненого 
графіка споживання, можна аналітично оцінити оптимальні співвідношення 
різних видів ВДЕ (вітру та сонця) за статистичними даними, які не обов’язково 
є синхронними; важливо оцінити параметри розподілу ймовірності випадкових 
складових.

Як обмеження може бути вимога не перевищити певний рівень дисперсії. 
Тоді арбітражною зоною розв’язків буде крива горизонтального перетину 
поверхні відгуків (див. рис. 5.2‒5.5) на певній висоті. Однак природнішим 
виглядає обмеження не по дисперсії (чи СКВ), а по амплітуді випадкових 
відхилень (флуктуацій) від графіка навантаження [59]. Якщо таке обмеження за-
дано як максимально допустиме відхилення, то з урахуванням імовірнісної при-
роди ВДЕ воно може виконуватися з певною вірогідністю. Відповідно до гіпоте-
зи про нормальний розподіл флуктуацій теоретичні відхилення можуть досягати 
безкінечності з нульовою ймовірністю. На практиці такі відхилення обмежені; 
в розглянутих вище прикладах для типових споживачів зафіксовані дані (за 
винятком екстремальних викидів, кількість яких обмежено як 0,3% випадків) 
перебували всередині діапазону (Q1–1,5∙IQR; Q3+1,5∙IQR), де Q1 та Q3 – перший та 
третій квартилі розподілу; IQR – інтерквартильний розмах. У більшості прикладів 
розмах відхилень не перевищував 2,5σ. У межах цього діапазону розподіл можна 
вважати нормальним. Якщо як обмеження виступає розмах відхилень ( pij ≤ p0 ) 
або відповідне СКВ (σmax), які пов’язані умовою: 

})(arg{ 0
max γσσ =Φ= p ,                                    (5.4)
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де Ф – інтеграл імовірності, γ – довірча імовірність, то оцінку мінливості «чисто-
го» навантаження можна здійснити за параметрами розподілу потужності ВДЕ. 
На графіку СКВ це обмеження матиме вигляд кривої в горизонтальній площині, 
область під проєкцією якої на координатну площину (w, R) містить допустимі 
розв’язки. Нехай рівняння цієї проєкції: R=φ(w), тоді оптимальним рішенням 
буде }0)(arg{0 =′= wrw , або розв’язок рівняння

 ,                   (5.5)

де  відповідно до формули (5.2). В такій постановці 
задача оптимізації стає детермінованою.

Як приклад розглянемо того ж споживача (н. п.), для якого середньоріч-
не навантаження становить 800 кВт, СКВ відхилень від графіка навантаження 
(флуктуацій споживання) по сезонах року: 90, 54, 67, 88 кВт, а розмах флуктуацій 
протягом року ±200 кВт. Нехай умови оптимізації: максимум ефективної 
потужності ВДЕ при обмеженнях на флуктуації навантаження 250 кВт протягом 
90% часу, тобто , де р0=250 кВт. Тут р0 становить понад 30% 
середньої річної потужності навантаження. З умови (5.4) випливає: 95,0)( 0 ≥Φ σ

p  0,95 
(з урахуванням симетрії розподілу); звідси отримаємо σmax=150 кВт. Для гори-
зонтальних проєкцій з рис. 5.2 отримаємо графічне зображення функцій R=φ(w) 
(рис. 5.6):

Рис. 5.6. Залежності R=φ(w) при різних значеннях допустимої СКВ (σmax)

Аналогічно, знаючи φ(w) та використовуючи (5.2), можна побудувати 
залежності r(w). Криві на рис. 5.6 відповідають певним (в даному випадку 
фактичним за січень 2016 р.) значенням продуктивності ВЕС та СЕС, тобто їх КВВП. 
При інших значеннях kw та ks розташування екстремумів кривих змінюватиметься 
(рис. 5.7).
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Рис. 5.7. Залежності r(w) при різних значеннях КВВП для ВЕС та СЕС

Для даних січня область, для якої σ ≤150 кВт, обмежена кривою з максиму-
мом R=1150 кВт при частці ВЕС w=0,12. Максимум ефективної потужності ВДЕ 
досягається при частці ВЕС w0=0,2‒0,4; абсолютне значення залежить від КВВП 
сонячної та вітрової генерації й перебуває на рівні r=155‒160 кВт для існую-
чих типів електроустановок. Для січня більш характерним є перший варіант КВВП 
з рис. 5.7: kw=0,35; ks=0,07. Тоді перевага має надаватись вітровим установкам, 
приймаючи w0=0,4. При загальній номінальній потужності ВДЕ 1150 кВт це оз-
начає 460 кВт ВЕС та 690 кВт СЕС. 

Перевіримо в такий же спосіб умови липня. Область, де σ ≤150 кВт, об-
межена кривою з максимумом R=1480 кВт при частці ВЕС w=0,12. Для значень 
КВВП липня (kw=0,28; ks=0,23) маємо максимум r= 350 кВт при частці ВЕС w0=0,2. 
Тоді це означає 300 кВт ВЕС та 1180 кВт СЕС. Для квітня kw=0,44; ks=0,19. 
Для R=1100 кВт маємо r= 285 кВт при w0=0,28. Для жовтня kw=0,5; ks=0,12. Для 
R=1050 кВт маємо r= 286 кВт при w0=0,44.

Такими є результати оптимізації для окремих місяців. Якщо треба 
розрахувати оптимальну конфігурацію для всього року, необхідно брати до уваги 
весь масив даних, оскільки довірчі межі для розкиду флуктуацій навантаження 
мають стосуватися всього року. При цьому розподіл флуктуацій протягом 
року може бути нерівномірним, в окремі місяці їх частка перевищуватиме 

середньорічний довірчий діапазон. У даному прикладі умова 95,0)( 0 ≥Φ σ
p 0,95 була 

застосована до кожного місяця, інакше мало б бути попередньо обумовлено 
можливість сезонної зміни конфігурації системи, тобто часткове обмеження 
роботи ВДЕ при варіації погодних умов. 

Наведені оцінки не враховують питому вагу окремих місяців, які 
характеризуються різною ефективною потужністю ВДЕ. Коректніше було б 
представити повний набір річних даних шляхом складання частоти певних 
відхилень та визначення інтегральної функції їх розподілу. В цьому разі 
осереднюються також значення КВВП. 
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Оцінка оптимальності виконувалася в припущенні, що графік навантажень 
побудовано за середньомісячними даними. Якщо врахувати можливість 
прогнозу на кожну добу, навіть лише середньодобові значення, тодо середньо-
місячного добового ходу вносимо відповідну поправку. Максимальна допустима 
потужність ВДЕ при добовому прогнозуванні і при тих же обмеженнях: 
R=1550 кВт при w0=0,25, а оптимальна 1450 кВт при w0=0,35. При цьому макси-
мум споживання ВДЕ дорівнює 361 кВт, річний КВВП ВДЕ становитиме 0,25. 
Отже, наявність прогнозування споживання та генерації за добу (із забезпеченням 
середньодобового значення) дозволить на 40% збільшити використання енергії 
ВДЕ при збереженні обмежень на розкид відхилень від графіка навантаження. 
Рівень КВВП також дещо зросте за рахунок збільшення частки ВЕС. Якщо ж 
потужність ВДЕ збережеться на тому ж рівні, то довірчий інтервал відхилень 
від графіка зменшиться з 250 до 200 кВт, відповідно зменшиться потреба в 
компенсувальних потужностях.

Якщо як обмеження виступає розмах відхилень (р0) або відповідне СКВ 
(σmax), які пов’язані умовою γσ =Φ )(

max

0p , то оцінку мінливості «чистого» наван-
таження можна здійснити за параметрами розподілу потужності ВДЕ. Нехай про-
гнозоване значення споживання як осереднений добовий хід вважається відомим 
і є заданим графіком навантаження, який враховує й осереднені значення ВДЕ. 
Вважаючи випадкові відхилення незалежними, як зазначено вище, приймаємо їх 
коваріації рівними нулю. Виходячи з фізичних обмежень на розмах флуктуацій 
потужностей ВЕС та СЕС, вважаємо їх СКВ пропорційними номінальній 
потужності:

 ,                                    (5.6)

де αх – відповідні коефіцієнти пропорційності. Тоді граничні обмеження 
флуктуацій матимуть вигляд:

])1([ 2222222222
max

2 wwR swuuswp −++=++== αασσσσσσ .                    (5.7)

Оскільки дисперсія потужності споживача не залежить від рівня 
впровадження ВДЕ і вважається відомою, то умову щодо обмежень на потужність 
ВДЕ можна записати у вигляді: 

ConstwwR usw =−=−+ 22
max

2222 )1( σσαα ,                            (5.8)

а критерієм оптимізації максимум ефективної потужності r (5.2). Шукаючи точку 
екстремуму r як раціональної функції від w, отримаємо:

22

2

0
swws

ws

kk
kw

αα
α
+

= .                                               (5.9)

До даного розв’язку входять нормовані ймовірнісні параметри лише ВДЕ, 
незалежно від споживача, які визначаються типом обладнання та потенціалом 
ВДЕ, притаманним даному регіону та порі року. При цьому вигляд функції 
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щільності розподілу не враховується, важливі лише показники дисперсії, що є 
певним спрощенням задачі. Самі дисперсії розраховуються за статистичними 
даними, що охоплюють декілька років (до трьох).

Якщо означений критерій застосувати до розглянутих вище прикладів, 
отримаємо для річного обсягу даних w0=0,28 (при значеннях коефіцієнтів 
kw=0,40; ks=0,15; αw=0,33; αs=0,13). Це досить близько до результатів, отриманих 
ретроспективним аналізом для різних споживачів; деякі відхилення можуть бути 
спричинені наявністю кореляції складових балансу, хоч і загалом незначної. Зна-
чення для окремих місяців можуть мати більші відмінності внаслідок імовірної 
кореляції на коротких часових інтервалах, проте річні значення досить стійкі, що 
важливо.

Приклад  2 – розглянемо роботу ДнЕС як регіональної енергосистеми, для 
опису якої не використовуються синхронні дані щодо погоди та споживання 
електроенергії, проте для цих факторів розраховано параметри математичної 
моделі [32].  

Математична модель навантаження в залежності від часу, як випадковий 
процес, має вигляд типу (4.3):

ε
β

σ ββ ⋅−+⋅= −− tt eeXtX 21
2
*)0()( .                                    (5.10)

Параметри зносу β та волатильності σ* не є постійними для цього процесу, 
проте їх поведінка в реальних прикладах не вказує на явну залежність від часу, 
що дозволяє прийняти гіпотезу стаціонарності. Параметри моделі споживання 
електроенергії за осередненими даними кількох років подано в табл. 5.5. 

Таблиця 5.5. Параметри моделі споживання електроенергії для ДнЕС

параметр зима весна літо осінь рік
Потужність, МВт 5600 5000 4700 5200 5100
 β, 1/год 0,40 0,32 0,50 0,38 0,40
СКВ β 0,30 0,25 0,33 0,28 0,29

σ*, МВт 90 85 85 86 87

 СКВ σ* 15 14 17 18 16

Для ДнЕС за аналогією з прикладом 1 отримано такі результати. 
Середньорічна потужність 5100 МВт. Для обчислення річної ефективності 
застосовано попередні значення КВВП: для січня  kw=0,4; ks=0,07; для квітня  
kw=0,44; ks=0,19; для липня  kw=0,28; ks=0,23; для жовтня  kw=0,5; ks=0,12.

Для відхилень від графіка навантаження (флуктуацій) при відсутності 
ВДЕ у січні маємо СКВ=170 МВт, діапазон відхилень ±460 МВт (за винятком 
випадкових викидів); ці ж дані отримуємо за моделлю. Обмеження виберемо 



96

відповідно до діапазону відхилень – нехай р0=500 МВт. З умови 95,0)( 0 ≥Φ σ
p 0,95 

отримаємо σmax= 300 МВт. Розрахунок містить понад 1000 реалізацій моделі.

Результати імітаційного моделювання для умов січня наведено в табл. 5.6. 

Таблиця 5.6. Значення СКВ для споживача ДнЕС, січень (МВт)

w
ВДЕ 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

1000 376 348 318 290 263 240 220 202 195 190 195

2000 690 620 560 500 447 390 337 292 270 247 252

3000 1030 920 820 710 622 540 467 400 348 319 330

4000 1325 1210 1090 960 840 720 604 510 440 400 415

Для розрахунку ефективної потужності, як раніше, використовується 
формула (5.2). Мінімум CVr досягається при w0=0,25 (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Додаткова варіативність від ВДЕ для ДнЕС, січень

Якщо виходити з ізолінії максимальних значень R для умови σ ≤ 300 МВт 
та визначати екстремум r, отримаємо w0=0,3. Максимальне допустиме значення 
R=2700 МВт, оптимальне по максимуму r: R=2100 МВт при  r=260 МВт. 

Вихідні дані для липня: СКВ флуктуацій без ВДЕ 125 МВт, діапазон 
±350 МВт. Розмах відхилень тут становить приблизно 2,7σ , що відповідає діапазо-
ну (Q1–1,5∙IQR; Q3+1,5∙IQR), як і в січні. Однак абсолютні значення відхилень 
набагато менші січневих, тобто зимові обмеження більш жорсткі. Для міжсезоння 
СКВ флуктуацій в межах 110‒150 МВт, діапазон також ±350 МВт. Вирізняється 
квітень, коли СКВ флуктуацій становить 250 МВт, діапазон ±500 МВт. 

Оптимальність конфігурації ВДЕ в локальній енергосистемі визнача-
тиметь ся критерієм, обраним при виборі проєктних рішень [3]. З розглянутих 
спів відношень вітрової та сонячної складових генерування електроенергії можна 
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визначити варіанти з мінімальною дисперсією генерації ВДЕ або з мінімальним 
відношенням дисперсії до середньої генерованої потужності. При врахуванні 
мінливого характеру споживання в енергосистемі можна виокремити додаткову 
мінливість, спричинену заміною частини контрольованої (традиційної, мереже-
вої) генерації на ВДЕ. В цьому разі можлива деяка кореляція режимів споживання 
та генерації, тому результуюча варіативність залежатиме від споживача. Однак, 
як показують дослідження, зокрема наведені вище та [60], поточні флуктуації 
споживання та генерації на коротких (до години) часових інтервалах практично 
незалежні, а коефіцієнти кореляції можуть набувати як позитивних, так і нега-
тивних значеннь з малими (до 0,3) абсолютними величинами. Отже, характер 
додаткової варіативності внаслідок впливу ВДЕ визначатиметься переважно 
погодними факторами, властивими даному регіону та залежними від пори року. 

Якщо як критерій вибрано мінімізацію сукупної дисперсії або додаткової 
варіативності навантаження енергосистеми при впровадженні ВДЕ у складі 
вітрової та сонячної генерації, то оптимальним рішенням буде певна пропорція 
вітрової та сонячної складової за середньорічними чи сезонними погодними 
умовами (як правило, частка ВЕС має складати 10‒40% сукупної номіналь-
ної потужності ВДЕ залежно від загальної частки ВДЕ). Такий розв’язок за 
наявності достатніх статистичних даних щодо погодних факторів знаходиться 
безпосередньо описаним вище шляхом.

5.3. Імовірнісні властивості енергосистеми змішаного типу

Математична модель роботи системи «вітер ‒ сонце ‒  споживач» передбачає 
представлення поточної потужності вітрових та сонячних установок у вигляді 
випадкових процесів. Особливістю моделювання є врахування досяжних значень 
потужності, розподілу випадкових значень, тобто ймовірності певних режимів, 
а також імовірних темпу та амплітуди змін поточних значень. При складанні 
потужностей як випадкових величин враховуємо, що математичне сподівання 
дорівнює сумі середніх значень, а дисперсія – сумі дисперсій плюс коваріація, 
тобто враховується кореляція доданків. 

Імовірності знаходження сумарної потужності в певних межах, при 
різних конфігураціях вітро-сонячної системи генерації, можна визначити з 
використанням попередніх прикладів статистичних даних щодо погодних 
факторів.

Окремо розглянемо тривалості періодів, протягом яких сумарна потужність 
перебуває в певних межах, при однакових за номінальною потужністю ВЕС та 
СЕС (w=s =0,5).

Січень: Рівень сумарної потужності менше 0,1 всього у 28% випадків, 
зокрема тривалістю 15 год – 2 рази, 1 день повністю; в середньому 3,5 год поспіль. 
Менше 0,2 – 1 день повністю; в середньому 4,2 год поспіль. Менше 0,5 – 12 днів 
повністю; в середньому 8,2 год поспіль. Більше 0,8 не зафіксовано.
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Квітень: Менше 0,1 – 1 день повністю, крім нього максимум 8 год; в се-
редньому 2,8 год поспіль. Менше 0,2 – 1 день повністю; в середньому 3,9 год 
поспіль. Менше 0,5 – 12 днів повністю; в середньому 6,9 год поспіль. Більше 0,8 – 
всього 20 год; в середньому 1,2 год поспіль (максимум 4).

Липень: Менше 0,1 – максимум 8 год; в середньому 3,1 год поспіль. Менше 
0,2 – максимум 10 год; в середньому 3,5 год поспіль. Менше 0,5 – 12 днів повні-
стю; в середньому 7,5 год поспіль. Більше 0,8 – всього 5 год; в середньому 1,0 год 
поспіль (максимум 3).

Жовтень: Менше 0,1 – максимум 10 год; в середньому 4,8 год поспіль. Мен-
ше 0,2 – максимум 12 год; в середньому 4,8 год поспіль. Менше 0,5 – 10 днів 
повністю; в середньому 8 год поспіль. Більше 0,8 – всього 16 год; в середньому 
2,3 год поспіль (максимум 4).

Зведені результати наведено в табл. 5.7.

Таблиця 5.7. Режими роботи енергогенерувальних систем різної структури

Склад місяць
Імовірність певного рівня 

потужності, % Середня 
потужність, у. о.

<0,1 <0,2 <0,5 >0,8
0,5ВЕС+

+0,5СЕС

січень 28 46 96 0 0,24
квітень 24 38 85 2 0,32
липень 28 45 90 0 0,26
жовтень 19 26 76 3 0,35

0,25ВЕС+

+0,75СЕС

січень 41 66 97 0 0,16
квітень 29 48 85 2 0,25
липень 35 54 81 0 0,24
жовтень 22 39 90 0 0,24

0,75ВЕС+

+0,25СЕС

січень 23 41 71 0 0,32
квітень 21 39 64 5 0,38
липень 27 46 83 0 0,27
жовтень 17 25 46 6 0,46

Розглянемо тепер сумарну потужність різних за номінальною потужністю 
ВЕС та СЕС, де для прикладу потужність ВЕС втричі більша від СЕС (w=0,75; 
s=0,25). Відносні показники наведено в табл. 5.8:

Таблиця 5.8. Осереднені показники сумарної потужності ВЕС та СЕС, в. о. 

параметр січень квітень липень жовтень
Середня потужність 0,32 0,38 0,27 0,46
СКВ 0,24 0,27 0,21 0,28
Вироблена енергія 242 273 200 345
Максимум 0,80 1,0 0,90 0,92
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Тривалість малопотужних періодів визначається переважно нічними 
годинами, тому зростання частки сонячної енергії мало впливає на середній 
рівень тривалості окремих періодів, хоча кількість таких періодів, а отже, й 
питома вага загального часу, при цьому помітно зростає. Натомість зростання 
частки вітрових потужностей помітно збільшує тривалість періодів з високою 
(понад 80% номінальної) потужністю.

Нижче розглядаються гістограми кумулятивних (накопичених протягом 
дня) значень небалансу виробленої енергії при різних конфігураціях ВДЕ, за 
формулою:

Δσ(t)=[рσ(t) –рсереднє ]+Δσ(t-1),                                            (5.11)

де рσ=w·рw+s·рs, а одиничний крок по часу – 0,5 год. 

За небаланс прийнято величину відхилення поточного значення від 
середнього. Тут рсереднє як фіксований рівень споживання вважається постійним, 
а небаланс розраховується з початку кожної доби (тобто прийнято гіпотезу 
циклічної інваріантності стосовно накопичення енергії).

Таблиця 5.9. Частотний розподіл кумулятивного небалансу 

Кумулятивний 
небаланс

w=s=0,5 w=0,25; s=0,75
січ. квіт. лип. жов. січ. квіт. лип. жов.

<-2,5 2 0 0 6 0 3 0 0
-2,0 8 11 0 12 1 4 0 0
-1,5 12 29 3 28 10 12 2 20
-1,0 35 78 14 55 26 53 3 37
-0,5 86 145 164 96 76 122 67 100

0 163 138 289 140 200 229 380 258
0,5 149 72 83 177 194 95 120 106
1,0 70 44 43 30 83 63 57 55
1,5 47 21 26 41 40 15 22 27
2,0 33 25 21 29 15 29 0 17
2,5 15 21 8 16 6 5 0 31
3,0 0 12 0 21 0 0 0 0

>3,0 0 4 0 0 0 0 0 0
рсереднє 0,27 0,42 0,39 0,43 0,22 0,43 0,46 0,36

Відхилення величини кумулятивного небалансу в бік більших значень 
потужності дещо переважають відхилення в менший бік (особливо це властиво 
сонячній енергії), хоча загалом розподіл небалансів близький до нормального 
(рис. 5.9). 

Як видно з рис. 5.9, розподіл флуктуацій потужності комбінації ВЕС та 
СЕС для окремих пір року та для цілого року має ознаки нормальності з різними 
рівнями асиметрії, причому в річному вимірі (шляхом складання даних усіх 
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сезонів) розподіл найбільш симетричний. При цьому розмах відхилень у відносних 
одиницях при зростанні бази даних та часового інтервалу дещо зменшується за 
рахунок взаємної компенсації відхилень [59].

  
січень                                                                   квітень

  
липень                                                                  жовтень

за рік: 

Рис. 5.9. Розподіл відхилень поточної потужності від середньої (w=s=0,5)

 6. МОЖЛИВОСТІ ПІДСИСТЕМ АКУМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ 

6.1. Кумулятивні характеристики небалансу потужностей

Небаланс енергії як інтегральна характеристика небалансу потужності 
залежить від тривалості й знаку відхилень генерованої потужності від споживаної. 
Графік накопичених (умовно) обсягів надлишкової та недостатньої енергії 
дозволяє зробити висновки щодо потреб у акумулюванні енергії. При цьому 
важлива ймовірність певних значень, оскільки орієнтування на максимальні 
небаланси енергії при виборі акумуляторних батарей може призвести до 
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економічно невиправданої їх ємності. При оптимізації за критерієм математичного 
сподівання доцільно було б виходити з середнього рівня можливого накопичення, 
за критерієм надійності – виходити з характеру розподілу показників небалансу 
енергії. 

Величина небалансу потужності визначається як середнє впродовж 
елементарного часового проміжку. При фіксації потужностей ВДЕ частіше роз-
глядаються інтервали 10 і 30 хв, а для рівнів споживання електроенергії –  30 хв 
та 1 год. Агрегування даних та приведення до 1-годинного інтервалу дозволяє 
отримати чисельно рівні значення середнього небалансу потужності (кВт) та 
відповідно втраченої енергії (кВт-год). При цьому втрата може стосуватися як 
виробленої енергії (при позитивному небалансі), так і недопоставленої, тобто 
втрати споживання (при негативному). Якщо планова генерація відбувається за 
осередненим графіком споживання (зазвичай погодинним), то середній небаланс 
потужностей має бути близьким до нульового, а обсяги втраченої та недопостав-
леної енергії чисельно рівними. 

Резервування потужностей дозволяє уникнути недопоставок енергії, тобто 
компенсувати негативну складову небалансу. Натомість позитивна частина може 
бути збережена шляхом акумулювання, яке одночасно слугуватиме і як резерв 
потужності при правильному доборі акумулюючих засобів. У випадку традицій-
них енергосистем потреба в резерві визначається випадковою складовою спожи-
вання енергії, а при наявності ВДЕ генерування також містить випадкову складову, 
що збільшує ймовірність перевищень генерації над споживанням і робить більш 
актуальним використання технологій акумулювання. Оптимальність параметрів 
акумулювання можна визначати виходячи з обмежень на ймовірність небалансу 
та допустимі його рівні (технологічна складова), а також брати до уваги вартість 
генерувального обладнання та власне енергії, в тому числі враховуючи штрафні 
санкції за відхилення від графіка споживання (економічна складова).

На відміну від резервної генерації, для якої важливим є розмах відхилень 
навантаження від графіка, для роботи акумуляторів енергії важлива також 
послідовність відхилень. Небаланс енергії як інтегральна характеристика 
небалансу потужності залежить від тривалості та знаку відхилень генерованої 
потужності від споживаної, а можливість накопичення певної енергії визначає 
потрібну ємність акумуляторів.  

Розглянемо процес, що описує поточні  відхилення від середнього як 
дискретну модель блукання, в якій поточні значення перебувають у певному 
коридорі.  В узагальненому вигляді такий процес U(t) може бути описано виразом 
виду (3.2): . Тут неперервний процес представлено дискретним як 
послідовність осереднених на елементарному часовому проміжку значень. Такий 
процес має властивості процесу Орнштейна ‒ Уленбека [36]. Тоді елементи 
послідовності можна визначати за рекурентною формулою, до якої входить 
випадкова нормально розподілена (гаусівська) складова виду (4.3) чи (5.10): 
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)()( , де Δt=tk–tk-1.

Волатильність σ тут розглядається як нормована дисперсія відхилень. 
Єдиного підходу щодо визначень параметрів процесу σ та  β нема [61], зага-
лом їх визначають через статистичні параметри набору фактичних даних (див., 
наприклад, [41, 52]).

 Нехай поточний небаланс потужності описується функцією U(t), що має 
зазначені вище властивості. Тоді кумулятивний небаланс енергії:

,  ]1,0[ −∈ ni ,   (6.1)

де n∙∆t=Т  – тривалість інтервалу накопичення (зазвичай доби); ti – середина і-го 
часового інтервалу. При переході від суми потужностей небалансів до накопи-
ченого небалансу енергії потрібно враховувати кратність годин, для коректного 
вживання розмірності (кВт-год). Враховуючи (6.1), у виразі (3.2) матимемо: 
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β
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 Застосуємо формулу для суми геометричної прогресії: α
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(6.2) очевидно, що  0<α<1. Якщо α<<1, можна вважати αn+1≈0; при α→1 маємо 
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Врахуємо, що при складанні незалежних випадкових величин дисперсія 
суми дорівнює сумі дисперсій. При наявності прогнозування середньодобових 
значень споживання, тобто при врахуванні лише поточних відхилень, досяжний 
кумулятивний небаланс потужностей (осереднених за час Δt) матиме таку оцінку 
дисперсії:
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де σ0 – СКВ відхилень потужностей, як імовірний розкид початкового значення 
в момент t0 (його математичне очікування дорівнює нулю). Якщо вважати U(t0) 
фіксованим, наприклад нульовим, то D{U(t0)}=0. Інакше враховуємо, що поточна 
варіативність на кожному інтервалі часу незалежна, але її величина містить 
початкове значення, що має СКВ σ0. 

Дисперсія небалансу енергії повинна враховувати також інтервал часу Δt. 
Наближено маємо дисперсію накопиченої енергії як кумулятивної суми:
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Це відповідає прогнозованому варіанту, при якому середньодобове 
значення споживання та генерації відомі заздалегідь, і кумулятивний баланс 
кожної доби завершується нульовим значенням. 

Для визначення параметрів представлення випадкового процесу U(t) у ви-
гляді (3.2) застосовуються набори фактичних значень, зафіксованих протягом 
тривалого часу, достатнього для отримання статистично стійких результатів. 
Оскільки вигляд формули (3.2) відповідає моделі авторегресії з одним параметром 
(враховуючи марковську природу процесу), можна застосувати відповідну 
стандартну процедуру розрахунку, де α буде параметром авторегресії, а η – СКВ 
похибок [39]. Для цього набір даних має бути неперервним і не агрегованим, 
що досить незручно у випадку структурованого по дням та місяцям набору фак-
тичних даних. Інший шлях – використання стандартних статистичних параме-
трів типу перших моментів розподілу (математичного очікування, дисперсії) для 
структурованого набору даних.

Залежність η від СКВ небалансу потужності (σ0) відповідно до (6.2) лі-
нійна, залежність від α за результатами імітаційного моделювання близька до 

квадратичної. Залежність )(
0

αϕσ
η =  задовільно апроксимується виразом:
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Таку ж оцінку можна отримати аналітично, зокрема в припущенні α<<1 
отримуємо )1( 22

0
2 αση −≈ , що практично збігається з (6.6) при α<0,6. При цьому 

використано властивість суми незалежних випадкових величин:
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В загальному випадку для визначення СКВ кумулятивного небалансу 
енергії σК  можна записати формулу дисперсії можливого небалансу у вигляді:
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Тут EK D=σ (кВт-год). Оскільки відповідно до (6.2) прийнято te ∆⋅−= βα , то  
0<α<1. Для випадку сингулярності (α→1) граничне значення множника при η2 у 
формулі (6.7): . Цей результат підтверджується також при іміта-
ційному моделюванні. Таку оцінку можна отримати з розрахунку дисперсії для 
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набору сум ∑k

i iu  (k=1…n) при α=1, як суму арифметичної прогресії виду і2. Тоді 

εη ⋅+= iuui 0 . Модель (3.2) при цьому відображає адитивне незалежне дискрет-
не випадкове блукання, при якому траєкторія процесу може далеко відійти від 
початкового значення, відповідно загальна варіативність процесу (тобто σК) знач-
но перевищить волатильність η. Насправді результатом нормалізації випадкового 
процесу та забезпечення добової циклічності ui є виконання умови ∑ =

n

i iu 0 , що 
обмежує розмах відхилень. 

Застосування фактичних статистичних показників розкиду σ0 та σК 
дозволяє розрахувати параметри α, η математичної моделі, використовуючи 
залежності (6.6) та (6.7). Однак величина σК сама є предметом пошуку при оцінці 
незбалансованості енергосистеми. Тоді додатковою до (6.6) умовою може бути 
згадана вище процедура пошуку параметра авторегресії часового ряду. Інший 
шлях – використання середньоквадратичного значення стрибків потужності за 
одиницю часу, як параметра волатильності. Отже, якщо розглядати часовий ряд 
δi=ui–ui-1, то для дисперсії ряду D{δi}= σδ

2 як незалежних випадкових величин 
можна отримати оцінки:
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Статистичні оцінки величин можна отримати й для довільного набору 
даних з використанням стандартних процедур. 

При складанні місячного обсягу кумулятивної енергії окремі дні можна 
розглядати як незалежні реалізації процесу. Якщо при цьому робити добавку 
міждобових відхилень (адитивну складову кожної доби), то це може розглядатися 
як перехід від прогнозованого накопичення (відносно середньодобового 
споживання) до непрогнозованого – з урахуванням міждобових варіацій. 
Результуюча дисперсія дорівнюватиме сумі добових, характер розподілу 
випадкових складових при складанні не має значення. 

Інший можливий підхід – розглядати місячний обсяг даних як один 
неперервний процес, тоді кумулятивна сума може визначатися за тими ж 
формулами (6.7), з відповідним попереднім розрахунком параметрів моделі цього 
процесу β та σ. Якщо виходити з існуючих формул для волатильності [41], які ви-
користовують різниці суміжних значень незалежно від їх відстані до осереднених 
значень, то довжина розрахункового періоду на волатильність σ не впливатиме 
(бо і раніше брали осереднене по всіх днях місяця). Отже, коригуватися буде 
параметр зносу β, формули для розрахунку якого існують різні, і дають наближені 
значення, а чутливість результату значна через наявність дільника (1–α2). Вели-
чина зносу за відсутності поділу на окремі дні має бути значно меншою, оскільки 
добові значення можуть тривалий час істотно відрізнятися від середньомісячних, 
а траєкторія наближатися до «вінерівського блукання» [36]. Вочевидь, підбирати 
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β слід за результатами зіставлення з реальними даними. Наразі це будуть не ті 
параметри, що використовуються в моделі з прогнозуванням, оскільки не перед-
бачають наявності середньодобової складової.

 6.2. Особливості небалансів енергії для для різних споживачів

Переходячи від відхилень рівня навантаження      до кумулятивних обсягів 
небалансової енергії (з урахуванням часових інтервалів), можна визначити 
ймовірність накопичення та використання надлишкової енергії для різних 
споживачів і конфігурацій ВДЕ. Надалі потужність небалансу врахована 
як середні значення в кожному часовому інтервалі, а акумульована енергія 
визначається як їх кумулятивна сума з урахуванням тривалості інтервалу: 

∑
=

∆ ∆=
i

n
ii tptE

1
)( . Приклади споживання наведено зокрема в [25, 27] для Запорізь-

кої області й наводились вище. Для зіставлення рівнів споживання та генерації 
ВДЕ використано синхронні дані щодо швидкості вітру, сонячної радіації й 
споживання електроенергії протягом року. Враховано нормовані показники 
потужності сучасних ВЕС та СЕС. 

 У прикладах нижче розглядаються 30-хвилинні інтервали часу, тобто 
n=48, ∆t=0,5. Для розглянутих споживачів природний режим споживання (без 
ВДЕ) характеризується наявністю трендової лінії та випадкових відхилень від 
неї (флуктуацій поточної потужності). При цьому спостерігається відмінність 
між середньодобовими рівнями, а розподіл відхилень середньодобових значень 
відносно середньомісячного тренду має нормальний характер [27]. Якщо осе-
реднений графік споживання вважати плановим, то можна говорити про від-
хилення від прогнозованого на наступну добу рівня (варіант прогнозування), 
або про відхилення від традиційного для даної пори року (чи місяця) режиму 
споживання, тобто про варіант роботи без поточного прогнозування. При цьо-
му прогноз середньодобових значень вважається досить точним, що підтвер-
джується практикою. Про погодинний прогноз наразі не йдеться через неви-
значеність з досяжною точністю такого прогнозу. Відповідно осереднені дані 
про потужність ВДЕ також можна вважати плановими чи прогнозованими, а 
результуючі відхилення від графіка навантаження, складеного з урахуванням 
ВДЕ (так званого чистого навантаження), вважати результуючими поточними 
небалансами потужності. Тоді випадковий процес відхилень від графіка матиме 
властивості мартингала. 

 Отже, розглядаємо два варіанти планування роботи енергосистеми: з 
щоденним прогнозуванням середньодобових значень, тобто забезпеченням 
добової циклічності небалансів енергії, та без поточного прогнозування 
з орієнтацією на середньомісячні дані багаторічних спостережень, тобто 
забезпеченням місячної циклічності небалансів. Математично відсутність 
прогнозу означає відсутність другого доданка у виразі типу (4.10), тоб-
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то )()()( tUttP iii += ω . Для порівняння розрахункових та фактичних даних 
використано згадані вище статистичні дані щодо поточного споживання різних 
споживачів. Зокрема, розглядається окремий населений пункт (н. п.), що має 
середню потужність 700‒1100 кВт залежно від пори року. Приклад гістограм 
статистичної ймовірності (частості) відхилень від середнього споживання у 
січні наведено на рис. 6.1 (вертикальна вісь для зручності не суміщена з 0-зна-
ченням). 

    
    а) при щоденному прогнозуванні                        б) без прогнозу

Рис. 6.1. Розподіл небалансу потужності в н. п. (січень)

 Як бачимо, розподіл відхилень (флуктуацій) як при наявності щоденного 
прогнозу, так і при його відсутності близький до нормального. Результати для 
липня мають схожу природу, з дещо меншим розмахом значень потужності. 

Переходячи до кумулятивних обсягів незбалансованої енергії споживання, 
тобто навантаження на енергосистему (з урахуванням часових інтервалів), 
розглянемо імовірність накопичення та використання надлишкової енергії. 
Спочатку розглянемо варіант щоденного прогнозування, коли добовий баланс 
зводиться з нульовим підсумком. Приклади зміни кумулятивного небалансу 
енергії для трьох послідовно взятих днів січня зображено на рис. 6.2. Очевидно, 
середні рівні небалансу енергії для різних днів можуть мати різні знаки, залежно 
від послідовності значень небалансу потужності. 

Рис. 6.2. Приклади небалансів енергії навантаження протягом доби
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На рис. 6.3 зображено послідовність середньодобових небалансів енергії 
впродовж місяця, яка очевидно має випадковий характер. 

Рис. 6.3. Середньодобові небаланси енергії (січень, добова циклічність)

Розподіл поточних значень кумулятивного небалансу енергії (за умови 
добової циклічності) близький до нормального.

Отже, наявність щоденного прогнозування приводить до добової 
циклічності накопичення енергії та сприяє нормальному розподілу значень 
поточного та кумулятивного небалансів, відповідно потужності й енергії.

За умови відсутності поточного прогнозування організація енергосистеми 
базується на багаторічних статистичних даних, приведених до місячних 
показників. Отже, плановий графік споживання має відповідати осередненим 
місячним значенням, відповідно, отримаємо місячну циклічність небалансів 
потужності та енергії. Приклад даних за січень зображено на рис. 6.4. 

  
а) впродовж доби                                               б) впродовж місяця

Рис. 6.4. Кумулятивний небаланс енергії без добового прогнозу (січень)

 У цьому прикладі на початку місяця спостерігався дефіцит потужності 
відносно середньомісячних значень, який потім було компенсовано зменшенням 
навантаження у другій декаді (рис. 6.4, б). Гістограму поточних рівнів кумулятив-



108

ного небалансу для варіанту без прогнозу зображено на рис. 6.5. Розподіл в цьому 
разі несиметричний, відмінний від нормального і скоріше нагадує «білий шум», 
проте наявні відхилення від рівномірного. Оскільки діапазон значень (‒17800; 
1100), то при рівномірному розподілі СКВ мало б становити 5450 (кВт-год), а по 
факту маємо 9380. Середні значення мали б становити ‒8350 (кВт-год), по факту 
є ‒6900.

Рис. 6.5. Розподіл кумулятивного небалансу без добового прогнозу

 Відповідні характерні результати цього ж споживача для липня зображено 
на рис. 6.6.

     
а) середньодобовий рівень                                 б) частотний розподіл

Рис. 6.6. Кумулятивний небаланс без прогнозу (липень)

 Характер гістограми розподілу аналогічний зимовому:  діапазон значень 
(‒200; 12700), то при рівномірному розподілі СКВ мало б становити 3720 (кВт-год), 
а по факту маємо 3790. Середні значення мали б становити 6350 (кВт-год), по 
факту є 5060. Для літнього місяця кумулятивний небаланс мав переважно по-
зитивні значення (надлишкову генерацію), тобто ситуація протилежна зимовій. 
Насправді це лише відмінності між першою та другою половинами місяця, тобто 
знак кумулятивного небалансу залежить від точки відліку. 
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Розглянемо енергосистеми більшого масштабу, що поєднують різні джерела 
енергії. В попередніх розділах розглядалися зокрема група населених пунк тів – 
середня потужність 4000‒5000 кВт, та регіональна енергосистема (споживач 
ДнЕС) –  4500‒5500 МВт.

Якщо порівняти характер накопичення незбалансованої енергії, то при 
синхронному порівнянні погодних умов результати для подібних споживачів 
суттєво різняться: в одному разі баланс є переважно від’ємним (як на рис. 6.4, б), в 
другому ‒ додатним (як на рис. 6.6, а), тобто знак випадковим чином залежить від 
початкових умов (точки відліку) – йде спочатку надлишок чи нестача. Сумарний 
баланс прийнято нульовим з умови циклічності. Відповідно зміщується діапазон 
імовірних значень. Натомість характер розподілу для різних випадків схожий 
і подібний до рівномірного. Зокрема, при добовій циклічності помітно, що 
відношення дисперсій небалансу потужності та кумулятивного небалансу енергії ‒ 
σ0 /σК – близькі для всіх розглянутих випадків.

 Середнє значення небалансу потужності за умови добової циклічності до-
рів   нює нулю, тоді як для кумулятивного небалансу середньодобове значення – 
це випадкова величина, хоча місячний набір даних відповідає нормальному 
розподілу з нульовим середнім (див. рис. 6.3). Розмах небалансу потужнос-
ті та кумулятивного небалансу енергії практично відповідає умовам нормаль-
ності щодо квантилів розподілу – практично виконується правило трьох сигм 
для кумулятивного небалансу енергії. Небаланс потужності має дещо більший 
розмах, однак загалом гіпотеза нормальності видається прийнятною.

Розподіл потужностей небалансу для повного місячного набору даних (без 
прогнозування) також відповідає правилу «трьох сигм», як при нормальному 
законі. Натомість кумулятивний небаланс має скоріше рівномірний розподіл.  
Параметри α, η математичної моделі (6.2) визначаються в такий же спосіб, що і для 
випадку добової циклічності, оскільки визначають поточну поведінку впродовж 
кожної доби незалежно від інших днів. При цьому важливо перебувати в межах 
стаціонарності процесів. Діапазон значень кумулятивного небалансу наближено 
рівний характерному для гіпотези про рівномірний розподіл; відмінність 
від рівномірного розподілу виражається у відхиленні середнього значення 
кумулятивного небалансу від центру діапазону значень. Центр діапазону має 
випадкову природу, залежну, зокрема, від точки початку відліку, тому імітаційна 
модель дає значний розкид значень, однак при цьому СКВ небалансу близьке 
до фактичного. В усякому разі максимальний кумулятивний небаланс енергії не 
перевищує означеного діапазону та не менший за його половину, оскільки нульо-
ве значення входить до діапазону за означенням місячного балансування.

 Загалом розмір небалансу енергії при переході від щоденного прогнозуван-
ня до місячного зростає приблизно 30-кратно, в залежності від початку відліку 
може бути й меншим.
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Викладене вище стосується традиційного споживання електроенергії, 
без ВДЕ. Дослідимо, наскільки застосування ВЕС та СЕС впливає на небаланс 
потужності та накопиченої енергії. Розглянемо сумісну роботу вітрової та 
сонячної станцій для різних споживачів. 

Якщо метою розрахунку є визначення дисперсії кумулятивного небалансу 
енергії (6.5), то врахування ВДЕ має відбуватися за рахунок зміни параметрів 
розкиду сукупного «чистого» навантаження: σ0, α, η мають розраховуватися при 
певних значеннях R, w та s, наведених в (5.2).

При відомих СКВ для вітрової (σw) та сонячної (σs) складових сумарне СКВ 
(σσ) небалансу поточної потужності визначатиметься за правилом складання дис-
персій випадкових величин. Оскільки кореляція складових незначна, її впливом 
при великих (співмірних зі споживанням) значеннях потужності ВДЕ (R) можна 
знехтувати. Так, для одиничного споживача (окремого н. п.) у січні різниця між 
розрахованою без кореляції та фактичною величиною сумарної СКВ складає від 
12% при потужності ВЕС вп’ятеро меншій середнього споживання до 3% при рів-
них потужностях; для СЕС відповідно від 5% до також 3%. Оскільки значення та 
знак кореляції мають випадковий характер, в загальному випадку короткотермі-
нові флуктуації можна вважати незалежними. Тоді 222

0
2

sw σσσσ ++=Σ . Аналогічно 
можна визначати дисперсію стрибків потужності 2

δσ за час Δt як суперпозицію 
незалежних величин, для них кореляція виявилася ще меншою. Тоді формулами 
(6.8) можна скористатися для визначення параметрів комбінованого випадкового 
процесу pij (5.1) при нових значеннях констант, що враховують наявність ВДЕ. 

Результати для ДнЕС (табл. 6.1) мають значний розкид, бо потужність 
ВДЕ значна порівняно зі звичним небалансом; насправді при таких обсягах 
ВДЕ показники їх варіативності будуть згладжені через географічну дисперсію. 
Наприклад, для січня при σ0=110 МВт,  σδ=90 МВт співмірна частка вітру: 500 
МВт, сонця –1000 МВт, а це вже кілька станцій з певним розосередженням по 
території та різницею в синхронних погодних даних.

Таблиця 6.1. Фактичні та розраховані параметри для споживача ДнЕС (МВт)

склад
параметр

R=0 R=600w+600s R=1200w R=1200s
факт факт модель факт модель факт модель

сі
че

нь

σσ 110 185 205 290 275 164 163
σδ

90 130 100 190 150 122 108
η 88 130 112 200 198 125 120
α (у.о.) 0,65 0,84 0,86 0,80 0,85 0,72 0,73

ли
пе

нь

σσ 81 150 200 244 253 135 135
σδ

75 132 137 173 131 150 145
η 69 125 120 170 160 126 121
α (у.о.) 0,60 0,72 0,77 0,82 0,87 0,45 0,45
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Формули (6.6‒6.8) дають середні за місяць значення параметрів; однак для 

кумулятивного небалансу енергії показники окремих діб істотно відрізняються 
через випадковий характер ходу накопичень. Отже, відмінності між середніми 
добовими та загальними за місяць показниками спричинені міждобовою 
варіативністю, і за значеннями СКВ небалансу енергії відрізняються приблизно 
удвічі.

Запропонована математична модель виду (6.1‒6.8) дозволяє розрахувати 
параметри дисперсії небалансів поточної потужності та накопиченого небалансу 
енергії, що в межах прийнятих гіпотез про характер розподілу цих випадкових ве-
личин дає можливість визначити їх максимальні з заданою ймовірністю значення, 
довірчі інтервали небалансів тощо. Такі розрахунки потрібні як для визначення 
індексів надійності енергосистеми та очікуваних втрат енергії й споживання, 
так і для оптимального вибору систем акумулювання енергії. Зокрема окремо 
можна сформувати вимоги щодо досяжної потужності та ємності акумуляторних 
батарей. 

Отже, за відомими показниками мінливості процесів споживання та 
генерації електроенергії, отриманими з оцінки статистичних даних, можна 
підібрати характеристики акумулювання для надійного енергозабезпечення 
з заданою імовірністю. Можлива також обернена задача – для заданої ємності 
акумулювання АК знайти довірчу ймовірність запобігання небалансу енергії: 
γ=Ф(АК/σК), де Ф(∙) – інтеграл імовірності. Пропоновані залежності є лінеаризова-
ними, хоча на практиці спостерігається деяка  нелінійність. Крім того, при оцінці 
кількості збереженої енергії потрібно враховувати нелінійну характеристику про-
цесів акумулювання, втрати при процесах зарядки та розряджання, відповідність 
швидкодії акумулювання (крутизни характеристики) та темпів зміни потужності 
небалансу [38]. Ці уточнення мають стосуватися конкретного типу акумулюваль-
ного пристрою. Натомість ідеалізована схема дозволяє оцінити порядок величин, 
їх взаємозалежність, та порівнювати різні варіанти побудови енергосистем різної 
локалізації.

6.3. Акумулювання електроенергії в системах з ВДЕ

Питання оптимального поєднання відновлюваних джерел енергії та засобів 
акумулювання розглядають зазвичай з метою зменшити ступінь невизначеності 
та зробити більш прогнозованим режим генерації електроенергії [62]. Гібридні 
системи відновлюваної енергії можуть мати достатню надійність, економічну 
та екологічну ефективність, особливо для децентралізованих споживачів [63]. 
Однак важливим елементом таких енергетичних систем має бути пристрій 
накопичення енергії. Системи акумулювання повинні відповідати режиму роботи 
енергосистеми щодо обсягу та часу накопичення енергії, ці вимоги є найбільш 
поширеними. Швидкі зміни рівнів генерованої та споживаної потужності можуть 
спричинити порушення режимів зарядки чи розряду акумуляторних батарей, 
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що призводить до їх пошкодження 64], тому актуальним при виборі акумуля-
торів енергії є також дослідження динаміки випадкових процесів балансування 
потужностей. Перспективним вважається використання комбінованих систем 
накопичення енергії з різними технічними характеристиками [65]. Багато уваги 
приділено також оптимальному поєднанню відновлюваних джерел та систем на-
копичення енергії. Методи оптимізації орієнтовані здебільшого на мінімізацію 
загальної вартості та операційних витрат [66], однак зростає також увага до 
надійності задоволення попиту на електроенергію. Постановка таких задач 
потребує належного опису в рамках математичної моделі.

Вибір конфігурації енергосистеми та режимів роботи має спиратися на 
результати математичного моделювання, аналітичні чи імітаційні. Додатково 
треба враховувати досяжну швидкодію акумуляторів, що потребуватиме більшої 
часової дискретності математичної моделі. Більшість розглянутих досліджень 
стосувалися одногодинних інтервалів, тоді як урахування швидкодії потребує 
градацій у хвилинному діапазоні. Можна вважати, що короткотермінові (менше 
години) флуктуації генерації та споживання є незалежними випадковими 
величинами [27]. При цьому з високою вірогідністю можна передбачити 
середньодобові рівні, пов’язані з загальним станом погоди (це більше стосується 
ВДЕ) та особливостями споживання (робочі чи вихідні дні, особливі ситуації тощо). 
Предметом дослідження є кумулятивні характеристики балансу потужності, 
тобто обсяги накопиченої надлишкової енергії чи втрати навантаження, залежно 
від знаку небалансу. Процес накопичення енергії та її повторного використання 
має враховувати доступну ємність системи акумулювання та її швидкодію. 

Баланс потужності, а саме відхилення від графіка навантаження, можна 
моделювати виразом виду (5.1). Така модель враховує можливість коригування 
даних шляхом добового прогнозування, з урахуванням відмінностей між 
окремими днями. Кількість  часових інтервалів в добі залежить від  тривалості 
одиничного інтервалу Δt. Вибір елементарного часового інтервалу визначаєть-
ся властивостями досліджуваного об’єкта, а саме темпом змін характерного 
параметра. Для уніфікації математичного опису бажано представити змінні 
процеси у вигляді часових рядів з однаковою дискретністю. При цьому зміна 
довжини інтервалу спричиняє зміну дисперсії значень часового ряду. При 
укрупненні масштабів осереднення користуємося правилом, що дисперсія 
генеральної сукупності є сумою міжінтервальної дисперсії та середнього 
значення дисперсій на інтервалах: }{ 22

0
2

kM σσσ += , де 2
0σ  – дисперсія середніх 

на кожному інтервалі значень, 2
kσ  – дисперсія на k-му інтервалі, М{∙} – символ 

математичного сподівання. Слід врахувати, що кількість інтервалів має забезпе-
чувати допустиму статистичну похибку [39], а генеральною сукупністю можна 
вважати настільки тривалий процес, при якому будуть достатньо проявлені його 
основні властивості. 

Наявні метеодані дають можливість оцінити потужності типових ВЕС 
та СЕС в умовних одиницях, або в долях номінальної (максимально досяжної) 
потужності, в такий же спосіб можна описати навантаження. 
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Оскільки критичним фактором системи з ВДЕ є саме мінливість процесу 
балансування, розглянемо диференційований (в скінченних різницях) ряд, 
елементами якого є різниця послідовних значень потужності: .  
Різницевий ряд такого типу можна побудувати як для сумарного балансу потуж-
ностей, так і окремо для складових генерації та навантаження: , , . 
Розподіл випадкових величин в отриманих рядах відповідає гіпотезі нормально-
сті. Оскільки отримані ряди послідовних змін (стрибків потужності) можуть мати 
значний розкид, варто відсіяти випадкові екстремальні викиди, наприклад оціню-
вати діапазон можливих значень з довірчою ймовірністю 0,99 чи 0,95, відкидаючи 
відповідні процентилі вибірки. Наскільки зміняться діапазони розкиду для 
потужності ВДЕ при укрупненні часового кроку (зміні елементарного інтервалу 
Δt), було розглянуто на прикладах фактичних значень стрибків потужності ВЕС 
та СЕС у відносних одиницях (табл. 3.1). При цьому діапазон змін суттєво змен-
шується при відкиданні екстремальних значень. Дисперсія сумарного балансу 
потужностей має визначатися як сума коваріацій складових з урахуванням їх ва-
гових коефіцієнтів. Аналогічно визначається дисперсія різницевого ряду, що ха-
рактеризує темп змін результуючого балансу потужностей:

,                                 (6.9)

де w, s – вагові коефіцієнти, що визначають частку потужностей ВЕС та СЕС 
відповідно; символом D{∙} позначено дисперсію. Тут враховано взаємну не-
залежність швидких змін потужностей. Оптимальним кроком вважаємо 10 хв, 
оскільки в такому вигляді доступні значні обсяги погодних даних, накопиче-
ні системами керування діючих ВЕС та СЕС. Такий крок дозволить врахувати 
характерні особливості, натомість коротші зміни можуть бути згладжені за ра-
хунок інтегрувальних властивостей енергосистеми. При наявності історичних 
даних, які містять послідовності значень у вигляді часового ряду, математична 
модель поточної потужності генерації містить середньодобову складову та 
поточні флуктуації в момент часу t і є випадковим процесом виду (4.5) або (4.10): 

. Перша складова (тренд) вважається однаковою при 
різних реалізаціях випадкового процессу, друга є постійною для окремої добової 
реалізації. Остання складова U(t) – випадкові пульсації поточного значення, які 
звичайно описуються процесом типу Орнштейна ‒ Уленбека. Тоді елементарні 
стрибки потужності дорівнюють різниці значень на границях часового інтервалу: 

. Зауважимо, що в такому трактуванні номер доби безпо-
середньо не входить до значення стрибка, отже не залежить від наявності добового 
прогнозування; натомість є певна залежність від початку відліку (точки t0). Та-
кий підхід дає правильне уявлення щодо мінливості монотонних функцій або 
таких процесів, тривалість змін у яких помітно більша від одиничного часового 
інтервалу. Саме тому при переході до інтегральних оцінок важливою є мала 
тривалість часових кроків. 
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Питання розмаху поточних змін потужності мають безпосереднє значення 
при виборі акумулювальних засобів за критерієм швидкодії, а наявність чи 
відсутність добового прогнозу (відповідно добова чи місячна циклічність 
акумулювання) стосується пікової потужності та загальної ємності цих засобів. 
Традиційно в локальних енергосистемах невеликого обсягу як накопичувач 
енергії розглядають електрохімічні акумуляторні батареї (АБ). Ці батареї в 
свою чергу охоплюють значну кількість типів з різноманітними властивостями, 
які наразі вважаються досить вивченими. Електрохімічні акумулятори можуть 
істотно відрізнятися за такими ключовими параметрами: номінальна потужність 
(Вт чи кВт); ємність (кВт-год чи джоуль); життєвий цикл (роки); енергетична 
ефективність (%); час розряду (год); час реагування (с); кількість циклів зарядки/
розряду; розміри, які можуть визначатися також як щільність енергії чи потужності 
[67]. Що стосується допустимої глибини розрядки, то для розрахунків достатньо 
під ємністю АБ мати на увазі лише робочий обсяг накопиченої енергії, вважаючи 
його змінним від нуля до максимуму. Досяжна потужність (тобто швидкість за-
рядки та розряду батареї) не є постійною, вона залежить від накопиченого заряду, 
тривалості процесу. Ідеалізована модель дозволяє розглядати потужність заряд-
жання та ємність накопичувача як незалежні величини. Це обумовлено також на-
явністю здебільшого кількох акумулювальних одиниць, можливо різнотипних, 
рівень заряду яких є неоднаковим і змінюється несинхронно. Отож наближено 
можна вважати швидкодію певною осередненою сталою.

Поширеним способом є представлення ємності як функції від часу, за який мож-
на повністю розрядити акумулятор. Швидкість зарядки/розряду може бути визначена 
через кількість часу, необхідного для повного розряду акумулятора. У цьо му 
разі швидкість розряду задається ємністю акумулятора (в А-год), поділеною на 
кількість годин, необхідних для зарядки/розряду. Позначення для визначення 
ємності акумулятора записується так: Cx, де x – час у годинах, який потрібен 
для розрядження акумулятора. Це також може бути записано як kC, де k=1/х – 
показник швидкодії. Ємність акумулятора звичайно позначають як С (Capacity), 
а швидкодію можна записати як kC. Відповідно запис 6С означає час зарядки/
розряду 10 хв. Малі акумулятори звичайно розраховані на 1С, свинцево-кислотні 
акумулятори оцінюють як 0,2С (5 год) чи 0,05С (20 год). Варіюючи параметрами 
С (повна ємність) та k (швидкодія), за математичною моделлю можна оцінити 
ефективність збереження надлишкової енергії, запобігання втратам навантаження, 
імовірність вказаних явищ, тощо. Максимальне наповнення ємності акумулятора 
за одиничний інтервал часу Δt (в годинах) може бути визначене як Δt·С/х, де С – 
повна доступна ємність. Обмеження на разове накопичення енергії має вигляд:

CktC ⋅⋅∆=δ     ( minmax CCC −= ).                               (6.10)

Для Δt=10 хв за умови k≥6 обмежень на обсяг накопичення енергії не буде 
до досягнення граничної ємності. Для повільніших акумуляторів потрібно на 
кожному часовому кроці порівнювати незбалансовану енергію з досяжною по-
тужністю зарядки. 



115

Якщо для випадкової величини dpij відома функція щільності розподілу 
fp(dp) на часовому інтервалі (0, Т), то обсяг накопиченої за цей час енергії та 
ймовірні втрати можна визначити шляхом інтегрування:

,  (6.11)

де q – параметр інтегрування, lost означає імовірні втрати енергії. 

Формально межі інтегрування безкінечні; в дійсності інтегрування 
відбувається в рамках максимальних відхилень від графіка, які на практиці є 
скінченними величинами. За умови рівності середньої потужності генерування 
й середнього рівня навантаження сумарна накопичена енергія прямує до нуля по 
математичному сподіванню при зростанні часового періоду, будучи випадковою 
величиною в кожен момент часу. Однак на практиці складно визначити реальну 
функцію розподілу, що унеможливлює аналітичний опис процесу акумулювання 
енергії. Натомість доступним є імітаційне моделювання відповідно до 
математичної моделі навантаження та ВДЕ.

На відміну від повного небалансу енергії ЕΔ, реально акумульована енергія 
обмежена граничними значеннями: ],0[)( CtCCt ∈= , та допустимим зростанням 
δС, тобто визначається залежностями:                   

ttUCC iii ∆+= − )(1 ,  CttU i δ≤∆)( , CCi ≤≤0 .                      (6.12)

Далі потрібно порівняти природну швидкість зміни потужності ВДЕ з доступною 
швидкістю збереження енергії. 

 Оскільки значення поточної потужності, сформованої у вигляді часового 
ряду, є випадковою величиною, то для аналітичного визначення накопичених 
значень незбалансованої потужності достатньо знати параметри розкиду власне 
небалансу сумарної потужності генерації та споживання (σΣ) і кумулятивного не-
балансу (σК) як показника енергії, при певній гіпотезі про характер їх розподілу. 
В межах деякого діапазону значень, за винятком екстремальних відхилень (випад-
кових викидів), цей розподіл можна вважати нормальним. Отже, максимальна з 
певною довірчою ймовірністю незбалансована потужність  може оцінюватися за 
величиною κγσΣ, а накопичена енергія дорівкює κγσК, де κγ – квантиль нормального 
розподілу порядку γ. Ці величини можна розглядати як параметри акумулятора 
енергії, що гарантує забезпечення енергобалансу з заданою ймовірністю. 

Оскільки функції розподілу сумарної вітро-сонячної генерації складно 
описати аналітично, застосовується імітаційне моделювання, а довірчі інтервали 
можна визначити як за квантилями нормального розподілу, так і безпосереднім 
підрахунком при достатній кількості реалізацій. Пропонований підхід дає змогу 
оцінити випадкову складову при генерації енергії вітровими та сонячними 
електростанціями, та визначити можливості компенсації цієї мінливості при 
використанні акумуляторів. Послідовність розрахунків передбачає отримання 
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даних про погодні фактори, їх статистичну обробку, розрахунок параметрів 
математичної моделі для поточної швидкості вітру та сонячної радіації, 
відповідних їм електричних потужностей. Аналогічна модель стосується 
потужності навантаження й базується на даних про споживання електричної 
енергії. Порівняння режимів генерації та споживання дає випадкову складову, 
відповідно до якої вибираються характеристики акумулятора електроенергії. 
Режим накопичення та витрачання енергії включає врахування доступної ємності, 
швидкодії та енергетичної ефективності акумулятора. Результатом є дані про 
обсяги збереженої енергії та залишковий небаланс потужності, що визначає 
надійність енергосистеми.

 Розглянемо окремо вплив обмежень акумулятора на обсяги накопиченої 
енергії при роботі ВЕС та СЕС незалежно від режиму споживання [68]. Вважаєть-
ся, що споживання протягом доби детерміноване й дорівнює середньомісячному 
тренду відповідного виду ВДЕ. Тоді акумулювання стосуватиметься випадкових 
відхилень від графіка навантаження. Оскільки графік навантаження стосується 
багаторічних даних для певного місяця (місячна циклічність), то кожна 
окрема реалізація за середнім добовим значенням може відрізнятися від 
середньомісячного, отже як показники розкиду значень генеральної сукупності 
реалізацій розглядаємо середньоквадратичне відхилення (СКВ) повного, тобто 
місячного, набору даних  σN, а також середні значення добових варіацій σd, та 
міждобове СКВ, тобто розкид середньодобових значень σad. У випадку, коли гра-
фік навантаження враховує щоденне прогнозування очікуваних середньодобових 
значень (добова циклічність), вважаємо: σad=0, σN=σd. 

Розглянемо ситуацію місячної циклічності як більш складну для 
балансування. Для зручності номінальні потужності ВДЕ задано у відно-
сних одиницях (в. о.) стосовно максимальної потужності споживання, рівної 
умовній одиниці. Для оцінки впливу окремо сонячної, вітрової генерації та їх 
комбінацій розглядаємо випадки лише ВЕС одиничної потужності (варіант 
В1) чи СЕС (варіант С1), а також їх комбінації (В1, С1). Спочатку розглядаємо 
результати моделювання для різних місяців без урахування обмежень на засоби 
акумулювання, тобто оцінюємо повний обсяг надлишкової енергії. Застосовано 
не менше тисячі добових реалізацій випадкового процесу для кожного варіанту. 
Результати свідчать, що розподіл імовірності для повного набору поточних зна -

чень небалансу енергії як кумулятивних сум потужностей: ∑
=

∆ ∆=
i

n
ii tptE

1
)(  –

близький до Гаусового, хоча не відповідає всім критеріям нормальності. 
Математичне очікування нульове з огляду на прийняте припущення про місячну 
циклічність, а показники дисперсії для варіанту (В1, С1) мають деяку асиметрію: 
від (‒5) до (+9). Врахування лише одного виду ВДЕ робить асиметрію ще поміт-
нішою. Так, для вітрової енергії щільність розподілу ближча до розподілу Вейбу-
ла, хоча при значних швидкостях вітру функції Вейбула та Гауса мають близькі 
значення в межах довірчого інтервалу γ=0,95. Наведені приклади характерні для 
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сезонних умов, коли частки сонячної та вітрової генерації є екстремальними. Для 
врахування умов міжсезоння розглянуто дані за квітень, який характеризується 
високими показниками обох джерел енергії, а їх середні значення близькі до се-
редньорічних. Оскільки для квітня показники сукупної потужності ВДЕ вияви-
лися найвищими впродовж року, саме для них було досліджено вплив характе-
ристик акумулятора на обсяги накопичення енергії.

В табл. 6.2 наведено дані про дисперсію (точніше, середньоквадратичні 
відхилення) значень небалансу поточної потужності та кумулятивних значень 
енергії для різних варіантів застосування ВДЕ.

Таблиця 6.2. Дисперсія небалансу без обмежень, квітень (в. о.)

Склад 
ВДЕ

СКВ потужностей рі СКВ енергії ЕΔ

σN σd σad σN σd σad

В1, С0 0,29 0,13 0,26 3,70 1,64 3,25
В0, С1 0,12 0,09 0,07 1,07 0,62 0,80
В1, С1 0,31 0,16 0,26 3,85 1,76  3,35

Якщо порівнювати щільність розподілу з нормальною, то для довірчої 
ймовірності 0,95 (варіант В1, С1)  відхилення мали б перебувати в межах від ‒6 
до +6. Насправді ще зберігається деяка асиметрія (рис. 1), в межах від (‒7) до 
(+8), та підвищений ексцес, проте розподіл вже близький до нормального.

Рис. 6.7. Розподіл значень небалансу енергії (квітень, В1, С1)

 Розглянемо вплив обмежених за темпом (k) і ємністю (С) можливих обся-
гів накопиченої енергії, враховуючи лише додатні небаланси. Оскільки з часом 
енергія як накопичується, так і витрачається, коливаючись навколо середнього 
рівня (рис. 6.7), розглянемо загальну суму надходжень енергії за добу, включаю-

чи повторні накопичення: ∑ >−= +
144

1 1 )0( iitotal CCE . Перевищення над середнім рів-
нем зарядки свідчитиме про наявність кількох циклів зарядки/розряду протягом 
доби.  Враховуємо всі наявні обмеження. Накопичувана протягом доби енергія 
як сума всіх позитивних надходжень  наведена в табл. 6.3 (середні значення та 
СКВ) і зображена на рис. 6.8. 
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Таблиця 6.3. Імовірні накопичення енергії при обмеженнях на потужність АКБ (в. о.)

Etotal СКВ
k

С
0,03 0,05 ≥0,08 0,03 0,05 ≥0,08

≥16 2,86 3,03 3,10 3,53 3,75 3,92
13 2,68 2,97 3,06 3,10 3,56 3,80
10 2,32 2,89 3,02 2,57 3,25 3,52
8 1,99 2,63 2,89 2,10 2,8 3,12
6 1,59 2,15 2,47 1,63 2,25 2,50
4 1,14 1,53 1,77 1,11 1,55 1,80
2 0,70 0,94 1,10 0,63 0,9 1,05
1 0,29 0,48 0,58 0,26 0,38 0,47

Рис. 6.8. Накопичення енергії залежно від ємності акумулятора, в. о.

 Як бачимо, чутливість до обмежень за швидкодією акумулятора невисока, 
помітна для значень k<0,1 (тобто часу повної зарядки понад 10 год), а залежність 
від ємності краще проявляється при малих значеннях, наближаючись до лінійної.

Отримані значення накопичень енергії та ймовірних втрат є математичним 
очікуванням при великій кількості (понад 1 тис.) реалізацій випадкового процесу; 
відповідні відхилення (СКВ) досить значні і мають якісно подібну до середніх 
значень поведінку.

 Розглянемо ситуацію, коли на кожну добу є точний прогноз середнього рів-
ня споживання та генерації ВДЕ, якому відповідає плановий графік навантажен-
ня. Отже, умови добової циклічності: 
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0)()( 144

1144144 =∆== ∑∆ ttPCtE i ,                                    (6.13)

де C1=P(t1)Δt – випадкова величина, не залежна від С144 попередньої доби. 

 При моделюванні процесу балансування варіації середньодобових значень 
потужності вважаємо відсутніми: σad=0; однак характер накопичення енергії (ку-
мулятивна сума) матиме відмінності для кожної реалізації, залежно від послідов-
ності окремих значень потужності. Розглянемо вплив параметрів акумулятора за 
таких умов.

 Якщо розглядати сукупність лише добових реалізацій моделі, то одиничні 
небаланси потужності для умов квітня, як і раніше, не перевищують 1,0 (в. о.). 
Максимально можливий накопичений  протягом доби небаланс перебуває в межах 
±3 (в. о.-год). Відхилення від середньодобового навантаження за потужністю 
очевидно менші, ніж від середньомісячного, і близькі до σd  (див. табл. 6.3). Нако-
пичена енергія має вже істотно менші значення.  Обмеження на одиничний заряд 
(10-хвилинний максимум) лишаються такими ж, як і вище. Однак при менших 
абсолютних значеннях ємності вплив швидкодії акумулятора стає помітнішим, 
тому оцінка чутливості максимального накопичення до параметрів акумулятора 
має виконуватись з меншим кроком, для виявлення локальних особливостей. 
Результати моделювання за тих же умов (квітень, варіант В1, С1) наведено в 
табл. 6.4.

Таблиця 6.4. Накопичення енергії за умови добової циклічності (варіант В1, С1)

      
k 

 С
1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,07 0,05 0,03

E to
ta

l

3 1,76 1,77 1,76 1,74 1,60 1,38 1,10 0,72

2 1,69 1,70 1,69 1,65 1,41 1,05 0,82 0,51

1 1,35 1,36 1,33 1,22 0,91 0,65 0,52 0,28

0,5 0,87 0,87 0,83 0,70 0,51 0,32 0,27 0,14

С
К

В

3 0,55 0,53 0,52 0,50 0,45 0,40 0,31 0,20

2 0,58 0,59 0,56 0,51 0,41 0,33 0,23 0,14

1 0,33 0,32 0,32 0,41 0,20 0,18 0,10 0,07

0,5 0,23 0,23 0,21 0,18 0,10 0,09 0,05 0,03

 
 На відміну від місячної циклічності, при добовій більше помітною є нелі-
нійність для значень швидкодій акумулятора в межах 0,1<k<1,0. Істотним такий 
вплив стає вже при k<0,3 (при місячній циклічності подібний ефект проявлявся 
лише при k<0,1).
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 Слід зазначити, що шкала значень в табл. 6.3, 6.4 не є рівномірною. На 
логарифмічній по параметру k шкалі накопичення енергії при різній ємності 
матиме вигляд (рис. 6.9):

Рис. 6.9. Накопичення енергії на логарифмічній шкалі, в. о.

 Вплив ємності акумулятора на обсяги збереженої енергії помітний вже 
при значеннях, що дорівнюють годинній роботі ВДЕ з номінальною потуж-
ністю (для варіанта В1, С1 це становить до двох в. о.-год). Отже, зростання 
ємності акумулятора нелінійним чином пов’язане з можливостями збереження 
енергії, і зазначені ефекти властиві саме для умов багаторазової зміни напрямів 
енергетичного потоку до та від акумулятора. Іншим наслідком такого режиму 
роботи є перевищення загальної збереженої енергії порівняно з одноразовим 
повним заряджанням акумулятора. 

 Для ілюстрації розглянемо цей же приклад (квітень, варіант В1, С1) за різ-
них параметрів акумулятора. Так, при роботі практично без обмежень (С=3, k=1) 
середній заряд акумулятора Сav становив би 0,55, а загальна збережена енергія 
в середньому дорівнює 1,76. Очевидно, тут можливості акумулятора не викори-
стані повністю. При меншій ємності (С=1) середній заряд становить Сav=0,40 з 
високою вірогідністю повної зарядки акумулятора, а середнє збереження енергії: 
Etotal=1,35. Тут можливості акумулятора практично повністю використовуються, 
а збережена енергія майже чотирикратно перевищує середній заряд. Таке ж спів-
відношення збережеться і при обмеженні на швидкодію (k=0,1): середній заряд 
Сav=0,23; Etotal=0,91. Помітно, що обсяги збереженої енергії зменшуються, відпо-
відно зростають втрати. Для ємності С=0,5 без обмежень на швидкодію (k=1) ма-
ємо: Сav=0,23; Etotal=0,87. Очевидною є висока ймовірність переповнення ємності, 
яка ще зростає при зменшенні швидкодії (Сav=0,13; Etotal=0,51 при k=0,1), проте 
співвідношення загальної збереженої та середньої накопиченої енергії лишаєть-
ся близьким до попереднього (4 до 1). 

 Приклад поведінки окремих складових випадкового процесу зображено на 
рис. 6.10. У відносних одиницях наведено поточний впродовж доби баланс по-
тужностей pij («баланс»), поточний стан зарядки акумулятора Сі («стан акумул.»), 
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а також суто позитивну складову акумулювання енергії «заряд.», тобто процес 
зарядки (на рисунку значення Etotal під час витрачання накопиченої енергії 
зображено горизонтальною лінією). Величина Etotal визначає загальну кількість 
збереженої енергії, включаючи повторні цикли, і визначає загальну ефективність 
енергосистеми. 

Рис. 6.10. Приклад добового процесу генерування та накопичення енергії

 Наведені результати стосуються повних обсягів енергопотоків, що не вра-
ховують втрат при перетворенні енергії. Якщо накопичення енергії відбувається 
з певною ефективністю, яку можна оцінити коефіцієнтом корисної дії (ККД), то 
обсяг акумульованої енергії пропорційно зменшиться. В реальності перетворен-
ня електричної енергії в іншу (хімічну, механічну) та зворотне перетворювання 
можуть відбуватися з різною ефективністю, тому за ККД приймається підсумко-
вий результат (після подвійного перетворення). При цьому значення ККД можуть 
бути залежними від ступеня зарядки та інших факторів. Аналітичне досліджен-
ня сукупності взаємопов’язаних випадкових процесів неможливе за відсутності 
точного опису випадкових параметрів, оскільки самі ці параметри є динамічни-
ми величинами, а їх оцінка залежна від доступної скінченої вибірки даних. Якіс-
ну поведінку процесів можна описати математичним моделюванням, а імітацій-
на модель дає оцінку числових значень. У лінійному наближенні показник ККД 
вважається постійним, залежним від типу акумулятора. Так, для електрохімічних 
акумуляторів застосовують значення 75‒90% (свинцеві), 80‒95% (літієві), для 
ГАЕС це  70‒80%, для водневого циклу «електролізер ‒ паливний елемент» – 
35‒40% [69]. Баланс енергій при цьому зміститься на величину втрат у від’ємну 
область, отже для оптимального балансування потрібно заздалегідь передбачити 
збільшення планового графіка генерації. Це збільшення також не буде повністю 
лінійно залежним від ККД, оскільки залежатиме від кількості та глибини переза-
ряджань акумулятора (зміни напряму потоку енергії) впродовж досліджуваного 
часового циклу.

Блок-схема розрахунку накопиченої енергії зображена на рис. 6.11. 
Представлений алгоритм дозволяє отримати набір реалізацій випадкового 
процесу, що описує балансування електричної енергії при випадкових змінах 
генерувальної та споживаної потужності в модельованій енергосистемі, а також 
проміжне накопичення енергії системою акумулювання. Кожен окремий варіант 
побудови енергосистеми включає встановлені потужності ВДЕ, енергетичні 
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характеристики вітрових чи сонячних установок, характерні погодні умови, 
параметри акумулювання, прийняті обмеження. 

Рис. 6.11. Блок-схема розрахунку накопиченої енергії

Задача вибору параметрів системи накопичення, підключеної до 
енергосистеми, є комплексною. Для її вирішення необхідно визначити технічні 
та експлуатаційні параметри системи акумулювання, вибрати стратегію її 
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використання [70]. Потім для вибраної стратегії потрібно розробити алгоритм 
оптимізації. Це дозволяє імітувати роботу системи зберігання енергії та оцінити 
її можливості.

7. БАЛАНСУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ  В КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМАХ

7.1.  Використання резервного генератора в локальній енергосистемі 

Балансування потужностей в локальних енергосистемах (ЛЕС) звичайно 
ускладнене внаслідок обмежених можливостей генерації, а також наявності 
ВДЕ негарантованої потужності. Основними засобами запобігання небалансу, 
крім систем акумулювання електроенергії, виступають додаткові засоби типу 
резервного керованого генератора. Оптимальність параметрів генерувального 
обладнання досягається шляхом моделювання процесів, властивих вітровій 
та сонячній енергетиці, а також режимів споживання енергії в даній ЛЕС. 
Математична модель сумісної роботи відновлюваних джерел в системі зі 
змінним навантаженням, засобами акумулювання електроенергії та допоміжним 
регулювальним генератором, реалізується у вигляді послідовних моделей 
генерації і споживання енергії, що описують поточний стан енергосистеми як 
випадковий процес (див., наприклад, рис. 6.11). Як шляхи регулювання балансу 
потужностей розглядається комбінування параметрів резервного генератора та 
акумулятора, таких як потужність, ємність, швидкодія, умови вмикання та схеми 
поєднання в енергосистемі. Адекватність моделей підтверджується порівнянням 
модельованих та реальних показників для низки діючих об’єктів ВДЕ в Україні. 
Застосовано типові характеристики сучасних вітроустановок, фотопанелей, 
електричних акумуляторів, дизель-генераторів, поєднаних у гіпотетичній 
локальній системі й виражених у відносних одиницях. Досліджувалися типові 
режими споживання. Звичайно, отримані оцінки характерні для певних 
кліматичних умов, сезонних та поточних особливостей генерації й споживання 
енергії, однак загальна постановка задачі дозволяє адаптувати математичну 
модель до конкретних умов шляхом вибору числових параметрів.

 Як координати задачі оптимізації зазвичай використовуються встановлені 
потужності або їх співвідношення, та показники їх варіативності. Досліджуваним 
параметром виступають характеристики засобів акумулювання енергії 
(потужності чи ємності) або резервних балансувальних потужностей типу 
дизель-генератора. Як критерій оптимальності можуть виступати: показники 
варіативності отриманого балансу як ступінь передбачуваності ймовірних 
ситуацій або обсяг втраченої (мінімум) чи збереженої (максимум) енергії, при 
найбільш економному витрачанні паливних ресурсів та мінімізації вартості 
отриманої енергії. Тобто традиційно використовуються технічні показники як 
обов’язкова умова надійності енергосистеми та економічні результати як бажані 
умови.
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 Отже, як досліджувану використовуємо  локальну енергетичну систему, 
до складу якої входять: навантаження (споживач), традиційне джерело 
енергії (електромережа), додаткове джерело (керований генератор), система 
акумулювання енергії та відновлювані непостійні джерела – вітрова і сонячна 
електростанції. Параметри генерації ВДЕ взято на основі фактичних багаторічних 
даних, а щодо споживання приймаються певні вимоги, що враховують можливість 
передбачення графіка споживання енергії на основі прогнозу про очікувані 
потужності ВДЕ – добові прогнози або багаторічні осереднені дані для певної пори 
року (зазвичай для конкретного місяця). Результатом є випадкова неконтрольована 
складова балансу потужностей виду (5.1):  .

 Для опису роботи енергосистеми, що містить акумулятор (АБ) та контро-
льований генератор для регулювання небалансу, баланс потужностей матиме ви-
гляд:
 )()()()()()( tPtPtPtPtPtV UGASW −+±+= ,                          (7.1)

 при цьому потужність споживача (навантаження) також може мати випадкові 
відхилення (флуктуації). Знак при потужності акумулятора залежить від того, 
йде зарядка чи розрядження, а величина обумовлена швидкодією.

 Розглянемо можливості балансування лише резервним генератором, за 
відсутності акумулювання (РА=0). Вважаємо споживання детермінованим, рівним 
середній за добу вітровій та сонячній генерації: ui=wi+si. Така умова відповідає 
плановому графіку при прогнозованій на поточну добу середньодобовій генера-
ції ВДЕ (автономна робота). Тоді небаланс потужностей визначається випадко-
вими відхиленнями ВЕС та СЕС від середнього та неплановими флуктуаціями 
навантаження. Добовий хід балансування за таких умов може вважатися 
ергодичним процесом. Оскільки сонячна генерація має більшу мінливість, а 
потужність споживання розрахована на осереднену впродовж доби генерацію, 
саме на денний час припадає більшість незбалансованих станів при значній частці 
СЕС. У випадку, коли баланс стає істотно негативним, для зменшення небалансу 
може підключатись додаткове джерело (резервний генератор), що відіграє роль 
функції керування. Мета – зменшити втрату навантаження до допустимого рівня. 
Природною умовою є робота генератора за певним правилом – він вмикається 
при гарантовано недостатній наявній генерації й вимикається при надійному 
усуненні негативного небалансу, тобто має певну часову затримку. Інша умова 
– генератор має фіксовану потужність, тобто графік його режиму – функція, яка 
виглядає як послідовність прямокутників однакової (для нерегульованого гене-
ратора) висоти. Тоді робота генератора виступає як потік подій різної тривалості. 
Деякі генератори можуть мати і змінну потужність, але більш типовим і складним 
для регулювання є режим «увімкнено ‒ вимкнено». 

 Очевидно, надлишкова робота генератора є збитковою, отже задача 
оптимізації режиму додаткової генерації – забезпечити мінімальний (або заданий) 
рівень допустимих втрат споживання. За таких умов оптимізація енергосистеми 
є задачею оптимального керування з фазовими обмеженнями, в постановці 
Понтрягіна, з розривною керуючою функцією. Оптимальне управління в даному 
випадку – це вибір і здійснення найкращої програми роботи генератора для 
досягнення бажаного стану керованого об’єкта (енергосистеми). Критерієм 
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оптимальності можуть бути різні технічні, економічні та інші показники 
функціонування об’єкта.

Оскільки режим роботи генератора (час і тривалість включення) 
визначається випадковою складовою, а саме поточною потужністю ВДЕ та 
споживання, стан системи з регулюванням також має випадкову природу, а зміна 
стану внаслідок впливу генератора може вважатися реакцією на такий вплив. 
Отже, маємо динамічну систему з випадковими вхідними даними (потужністю 
ВЕС і СЕС та випадковою складовою режиму споживання), регулюючим 
зовнішнім впливом (включенням-виключенням генератора) і реакцією системи 
(зміною досліджуваних параметрів, таких як стан балансу, рівень втрат тощо). 
Безпосереднє дослідження випадкових функцій аналітичними методами склад-
не або взагалі неможливе, тому доцільними виглядають непрямі методи дослі-
дження, такі як імітаційне моделювання, для виявлення зв’язку між зовнішнім 
впливом і реакцією.

Як критерії оптимізації розглянемо такі вирази:

,             (7.2)                          

де 0)( <−tV , +− += )()()( tVtVtV  – складові балансу потужностей (7.1) з різним 
знаком. 

Тут min
1L  визначає нижню межу небалансу, а min

2L – загальні втрати спо-
живання. За умовами прогнозування виконується умова рівності середніх 
потужностей генерації й навантаження:

,                        (7.3)

де Т=24 год при добовому прогнозуванні, або 1 міс. при використанні даних три-
валого (не менше року) часу. 

Вважаємо, що умовою увімкнення (роботи) генератора в складі системи є 
утримання негативного балансу на певному рівні протягом заданого часу:

,                            (7.4)

Тут коефіцієнти k1, k2 відіграють роль уставок керування режимом роботи 
генератора, коли умовою увімкнення є певний рівень небалансу поновлюваних 
потужностей в порівнянні з потужністю власне генератора протягом декількох 
(у цьому прикладі двох) останніх інтервалів часу. Якщо технічні умови роботи 
генератора вимагають значної затримки в часі, алгоритм управління може 
передбачати варіювання тривалості інтервалу Δt у виразі (7.4).

Завдяки попередньо визначеним параметрам процесів генерації ВДЕ 
можна описати властивості вхідного незалежного випадкового процесу 
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балансування потужностей. Навантаження визначено як детерміноване, проте 
без обмеження загальності воно може мати випадкову складову, розподілену 
за нормальним законом і з дисперсією, характерною для певних споживачів. 
Процес регулювання PG(t) як зовнішній вплив є залежним від вхідного процесу. 
При заданому алгоритмі регулювання цей процес буде детермінованою функцією 
від випадкової величини, отже результати також є випадковими величинами. 
Використовуючи генератор випадкових чисел, можна моделювати процеси 
герації та споживання, формуючи добові реалізації (рис. 7.1). 

Рис. 7.1. Формування енергобалансу з резервним генератором
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Як показує аналіз роботи системи при різних значеннях номінальної 
потужності генератора Pg, маленька потужність може не забезпечити надійного 
усунення небалансу, а надто велика приводить до зменшення випадків вмикання 
(щоб уникнути надмірної генерації і відповідних втрат енергії і ресурсів) [71]. Ре-
зультати імітаційного моделювання при різних значеннях потужності генератора 
і при наявності добового прогнозування системи подано в табл. 7.1. Наведено аб-
солютні значення (насправді втрата навантаження вважається негативною вели-
чиною), розмірності наведено у відносних одиницях (в. о.) як частках середнього 
споживання. Для ВДЕ прийняті такі номінальні потужності: PW=PS=1 (в. о.), Pg 
варіює, а режим генерації відповідає погодним умовам квітня, тобто близький 
до середньорічних значень. Розраховано середнє значення і СКВ негативного 
небалансу за умови k1=1, k2=2 і тисячі добових реалізацій процесу.

Таблиця 7.1. Параметри балансування електроенергії, добовий прогноз

Рg 0 0,03 0,05 0,07 0,1 0,12 0,15 0,2

0,074 0,061 0,055 0,05 0,047 0,046 0,048 0,055

σ2 0,105 0,092 0,089 0,083 0,075 0,071 0,069 0,074

Тут позначено:

,                         (7.5)

де – середнє значення негативного небалансу,  σ2 – СКВ випадкової вибірки, 
Рg – номінальна потужність генератора у відносних одиницях. 

Слід зазначити, що навіть при великій (більше ста) кількості реалізацій 
спостерігається значний розкид результатів щодо середніх значень. Наявність 
оптимального значення потужності генератора, при якому втрати споживання 
мінімальні, помітно при Pg≈0,12 (в. о.). Значення Рg <0,15 можна вважати малими, 
а Рg > 0,5 – великими в цій системі.

При відсутності добового прогнозування середній рівень споживання 
приймається постійним, рівним середнім за місяць потужностям ВДЕ, без 
коригування на добові відхилення. За таких умов процес балансування протягом 
доби вже не буде ергодичним і вимагає більшої кількості реалізацій для досягнення 
статистично стійкого результату. Потреба в регулювальній потужності генератора 
при цьому значно вища, однак якісно поведінка небалансу схожа, і вказує на наявність 
оптимального значення, практично вдвічі більшого (див. табл. 7.2 та рис. 7.2).

Таблиця 7.2. Показники негативного небалансу, місячний прогноз (в. о.)

Рg 0,0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

0,140 0,117 0,094 0,084 0,077 0,074 0,082 0,099 0,117 0,124

σ2 0,165 0,149 0,124 0,108 0,098 0,094 0,107 0,122 0,138 0,144
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Рис. 7.2. Негативний небаланс потужності, місячний прогноз

Як видно з рис. 7.2, мінімум середнього небалансу збігається з мінімальним 
розкидом значень σ (оптимальне значення Рg ≈0,24 в. о.).

На рис. 7.3 зображено приклад однієї з добових реалізацій випадкового 
процесу балансування потужностей (bal RES), коли сумарний добовий баланс 
є нульовим, але протягом доби спостерігаються суттєві значення негативного 
балансу (з 51-го по 95-й 10-хвилинний інтервал). Часткова компенсація небалансу 
відбувається за рахунок генератора (gen), як результат зменшується частка 
втрати навантаження (L2). Розглядалася середня потужність генератора, близька 
до оптимальної за показником втрат. Як бачимо, вибраний алгоритм керування 
(7.4) допускає факти короткочасного вмикання генератора, що негативно впливає 
на його роботу. 

Рис. 7.3. Приклад балансування потужності, добовий прогноз

Зміна кількісних обмежень в алгоритмі (7.4) приводить до інших значень 
середньої втрати навантаження й оптимальної потужності генератора (табл. 7.3). 

Таблиця 7.3. Середнє негативного небалансу , добовий прогноз (в. о.)

k1 k2

Pg

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

1,0
1,5 0,054 0,045 0,045 0,052 0,059 0,062
1,0 0,052 0,043 0,044 0,051 0,056 0,062

0,5
1,0 0,052 0,038 0,029 0,028 0,029 0,035
0,5 0,051 0,037 0,026 0,023 0,025 0,029
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Зменшення порогових обмежень дозволяє точніше вибирати умови 
включення генератора, відповідно зменшити негативний небаланс. Зменшення 
втрат навантаження при додатковому включенні регулювального генератора 
повинно супроводжуватися певним зростанням надлишкової енергії, тобто втрат 
генерації. Однак вплив генератора на рівень втрат енергії істотно менше, ніж на 
запобігання втрат навантаження (рис. 7.4). Числові показники небалансу можуть 
варіюватися при різних алгоритмах управління генератором, однак якісна 
залежність зберігається.

Рис. 7.4. Осереднені значення небалансів потужності (k1=k2=0,5)

Іншим варіантом вмикання генератора може бути умова одночасного 
заданого рівня небалансу в поточному і попередньому часових інтервалах:

gGgURESgURES PtPPkttPttPPktPtP =⇒>∆−−∆−∧>− )(])()([])()([ 21 .  (7.6)

На відміну від (7.4), така умова передбачає обов’язкову умову небалан-
су в попередній момент, тоді як при регламентуванні суми суміжних значень 
умова може забезпечуватися значним перевищенням допустимої межі в даний 
час, при незначному і навіть позитивному попередньому небалансі. Однак 
в умовах реальної варіативності поновлюваних джерел такі значні стрибки 
небалансу малоймовірні; винятком може бути домінування сонячної енергії в 
умовах мінливої   хмарності. Як показує приклад паритетних потужностей ВЕС 
та СЕС (табл. 7.1‒7.3), відмінності при різних алгоритмах перебувають в межах 
варіативності значень, розходження середніх значень розрахованих    параметрів – 
на рівні кількох відсотків. Зокрема, показник втрат енергії (позитивний небаланс 
потужностей) на рис. 7.4 практично не залежить від одиничної потужності 
генератора.

Крім такого показника, як втрата навантаження, важливим для 
нормальної роботи регулювального генератора є кількість і частота циклів 
вмикання ‒ вимикання, що істотно впливає на якість його експлуатації. Якщо 
розглядати послідовність значень потужності генератора PG(ti), то йдеться про 
кількість серій, кожна з яких являє собою групу значущих величин, рівних Pg 
або нульових. Як показує моделювання, зі збільшенням потужності генератора 
або більш жорсткими обмеженнями кількість змін режиму роботи генератора ng 
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зменшується (табл. 7.4). Як бачимо, при більш жорстких обмеженнях на вмикання 
генератора кількість циклів зменшується швидше зі зростанням його потужності. 
При малих значеннях потужності генератора кількість вмикань менше залежить 
від обмежень і визначається здебільшого поведінкою відновлюваної енергії.

Таблиця 7.4. Середня кількість вмикань генератора (ng), добовий прогноз

k1

Pgk2
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

1
1 10,3 9,0 6,8 4,8 2,9 1,8

0,5 13,2 12,2 10,4 8,1 6,0 3,8

0,5 0,5 10,9 10,3 9,8 9,0 8,0 6,8

Представлені результати відображають якісні залежності; кількісні 
показники можуть відрізнятися за інших вихідних умов. Так, наведені вище 
розрахунки виконані для умов: середній рівень потужності навантаження 
дорівнює 0,6 в. о.; номінальні потужності ВЕС і СЕС дорівнюють 1 в. о., а 
коефіцієнти використання їх встановленої потужності (КВВП) ‒ 0,41 і 0,19 від-
повідно. Це відповідає високому потенціалу ВДЕ, характерному для Північно-
го Причорномор’я у весняний період. Реальні КВВП варіюють протягом року в 
межах 0,25‒0,44 для ВЕС і 0,07‒0,24 для СЕС; очевидно, в кожному сезоні оцінки 
параметрів балансу енергії будуть дещо іншими; те саме стосується співвідно-
шення встановлених потужностей. Однак моделювання різних ситуацій вказує 
на наявність аналогій у поведінці енергетичного балансу системи.

 Зауважимо, що дані таблиць 7.1‒7.4 отримані усередненням за кількома сот-
нями реалізацій; проте окремо взяті реалізації можуть мати значний розкид щодо 
середнього. Зокрема, стандартні відхилення (СКВ) описаних параметрів мають 
значення, співмірні із середніми значеннями. Тому імітаційне моделювання мі-
стило велику кількість реалізацій, достатню для стійкості середніх значень. Ал-
горитм імітаційної моделі зображений на рис. 7.1 вище. 

 7.2.  Стохастичні процеси балансування потужностей

 Для опису роботи енергосистеми, що містить систему накопичення 
(акумулятор) та резервний генератор для регулювання небалансу, баланс 
потужностей матиме вигляд (7.1).

 Баланс енергії як кумулятивна сума поточного балансу потужностей та час 
Т матиме складові:

),(),(),(),,(),( UUAAGGSWRESxV TETETETETE αααααα −±+= ,           (7.7)

де поточне значення акумульованої енергії ЕА(t, αА) за абсолютною величиною 
рівне стану зарядки акумулятора і перебуває в певних межах (Cmin, Cmax). Для 
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простоти можна вважати Cmin=0, а під Cmax розуміти діапазон зміни заряду, тобто 
ефективну ємність. Сумарний баланс (7.7) дорівнює нулю за умови, що заряд 
акумулятора не вийшов на граничне значення, тобто зберігає можливість до 
участі у маневруванні потужностей. 

 Ряд досліджень комбінованих систем з негарантованою потужністю ба-
зується на припущенні про властивості поточної потужності, що відповідають 
марковському процесу (див., наприклад, [72]). Це дозволяє представити по-
точні значення в кожен фіксований момент часу залежними лише від значень у 
попередній фіксований момент. Перехід від поточного значення до наступного 
описується певною стохастичною залежністю. Надалі такий процес можна 
моделювати, використовуючи статистику фактичних значень (база накопичених 
даних має бути статистично значимою), і застосувати метод Монте-Карло для 
оцінки можливих станів системи. 

 Додаткове врахування випадкових коливань потужності навантаження 
не змінює загального характеру розподілу кумулятивних небалансів, дещо 
збільшуючи розмах відхилень від середнього. Приклад добової реалізації 
навантаження та потужності ВДЕ зображено на рис. 4.1:

Рис. 7.5. Приклад змін поточної потужності навантаження (Load) та ВДЕ (RES) 

Нормальність розподілу обумовлена тим, що в даній постановці режим 
споживання вважається таким, що відповідає середньому ходу ВДЕ, з відмінністю 
за рахунок випадкових флуктуацій. Стохастичний зв’язок суміжних значень часто 
описують за допомогою кореляційної матриці (такий підхід використовується, 
зокрема, в програмному комплексі HOMER), однак це потребує достатньої 
бази попередніх даних та порівняно великої кількості обчислень. Крім того, це 
накладає вимоги до тривалості часового інтервалу між фіксованими моментами 
– якщо кореляційна матриця побудована для певних часових проміжків, то й 
крок імітаційної моделі має бути лише таким. Значно економнішим видається 
підхід, що базується на застосуванні стохастичних диференційних рівнянь [35]. 
Це дозволяє варіювати тривалістю одиничного інтервалу, зокрема обирати бази 
даних діючих об’єктів з часовою дискретністю, притаманною їх моніторинговим 
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системам. Зауважимо, що за методикою, прийнятою в метеорології, виміри 
показників погоди (джерел негарантованої потужності ВДЕ) фіксуються з 
кроком 3 год; в комплексі HOMER застосовано 1-годинні інтервали. Натомість 
сучасні системи накопичення працюють з дискретністю 30, 10 і навіть 1 хв, що 
розширює можливості моделювання процесу генерації енергії.

 Маючи опис характеристик випадкового процесу балансування,  можна 
за функціями щільності розподілу визначити ймовірність критичних значень 
та вирішити задачу стохастичної оптимізації. При оптимізації за критерієм 
мінімуму нерегульованих відхилень як модель флуктуацій можна використати 
білий шум, однак таке наближення не відображає істотних властивостей окремих 
складових, вклад яких може бути різним залежно від конфігурації системи. 
Точнішим є представлення швидкості вітру розподілом Вейбула, сонячної енергії 
– композицією нормального й рівномірного розподілів, роботи регулювального 
генератора – розподілом Пуассона. При перетворенні змінних внаслідок переходу 
від погодних факторів до електричної потужності щільності розподілу можуть 
бути визначені як відомі функції від випадкової величини:

   .            (7.8)

 де позначено Y=Y(x), Z=X+Y  – довільні випадкові величини.  

 Для суми незалежних випадкових величин математичне сподівання та 
дисперсія рівні сумам відповідних значень (у випадку залежності дисперсія має 
враховувати взаємну кореляцію). Результуючий розподіл буде нормальним при 
складанні нормальних випадкових величин (властивість стійкості); рівномірний 
розподіл не є стійким щодо складання. Однак сума величин різного розподілу 
прямуватиме до нормальності відповідно до центральної граничної теореми. 
Для визначення параметрів розподілу можна скористатися не лише структурою 
функції щільності для комбінованої випадкової величини, а й адитивними 
властивостями числових характеристик незалежних величин.

 Якщо функції щільності розподілів ),()( 11 σmNxf =  – нормального з центром 
m1 та дисперсією σ2, і рівномірного ξ
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+−= myyf , де ξ<− 2my , з центром 
m2 і дисперсією ξ2/3, то результуючий розподіл для Z=X+Y можна представити 
нормальним (в певних межах) з параметрами, що враховують незалежність 
випадкових величин (рис. 7.6). Щільність композиції Z цих випадкових величин 
чисельно дорівнює ймовірності потрапляння в інтервал (m2–ξ, m2+ξ) нормально 
розподіленої випадкової величини N(z–m1, σ). Отже, функція щільності сумарно-
го розподілу може бути виражена через інтеграл імовірностей Ф:
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Рис. 7.6. Приклади нормального ( f1) , рівномірного ( f2) розподілів та їх композиції ( fz)

 Для системи з регулювальним (резервним) генератором результуючий 
процес буде композицією процесів генерації ВДЕ і навантаження з нормальним 
розподілом, а також пуассонівського процесу роботи генератора. Аналітичний 
підхід до складання двох процесів ускладнений тим, що нормальний розподіл є 
неперервним, а пуассонів – дискретний. Проте, з одного боку, реальний процес 
генерування енергії ми вивчаємо як дискретний, шляхом осереднення поточ-

ної потужності в межах елементарного часового інтервалу: ∫
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∆
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З іншого боку, якщо просто додати до нормального розподіл Пуассона, будуть 
неточності при дослідженні довгих часових рядів, оскільки розподіл Пуассона 
добре задовольняє центральну граничну теорему і вже при 10‒20 доданках 
майже не відрізняється від нормального розподілу. Отже, розподіл Пуассона за 
певних умов можна апроксимувати нормальним.  Для простих потоків подій 

закон Пуассона набуває вигляду: t
k

e
k
tktf λλ −=
!
)(),( , де λ – інтенсивність подій, 

тобто кількість подій, що відбуваються в одиницю часу; t – час спостереження. 
При зростанні λt розподіл Пуассона прямує до розподілу Гауса з дисперсією та 
середнім, рівними λt. Для прикладу з генератором можна вважати λ=ng.

 Очевидно, результат композиції не буде цілочисельним. Також, відповідно 
до теореми Лінника, згортка нормального розподілу і розподілу Пуассона не 
має нерозкладних дільників, тобто при побудові функції щільності розподілу 
таку композицію не можна представити іншими складовими, лише нормальною 
та пуассонівською. Тому результуючу потужність системи представлятимемо 
нормальним розподілом, враховуючи властивість стійкості; для реальних 
даних розглядуваних прикладів нормальність підтверджується, наприклад, за 
критерієм «хі-квадрат». Параметри розподілу можна визначити за адитивними 
властивостями незалежних випадкових величин. 

 У прикладі локальної системи з регулюванням потужності незалежними 
можна вважати поточні потужності сонячної та вітрової генерацій і випадкові 
коливання навантаження; натомість робота регулювального генератора 
залежить від алгебраїчної суми генерації та навантаження, а акумулятора – від 
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їх кумулятивної суми. Отже, середнє значення балансу можна визначити як 
суму середніх, а дисперсія має додатково враховувати кореляцію складових. 
Що стосується роботи генератора, то частота увімкнень описується 
розподілом Пуассона, а тривалість – розподілом Гауса, і ці складові є взаємно 
незалежними. 

 7.3.  Балансування за допомогою акумулятора та генератора

 Якщо розглядати стани акумулятора енергії та резервного генератора, 
принциповим буде питання про алгоритм їх роботи. Природно прийняти, 
що акумулятор працюватиме постійно в межах своєї ємності, а генератор 
вмикатиметься з урахуванням стану акумулятора, тобто матиме вторинну 
дію. Предметом дослідження може бути вплив параметрів цих регулювальних 
засобів на стан забезпечення балансу потужностей та енергії, наявність 
оптимальних параметрів і режимів (алгоритмів) керування тощо [71]. 
Величина небалансу визначає роботу засобів регулювання – зарядки чи 
розряду акумулятора, а при значному негативному балансі – вмикання 
резервного генератора. Акумулятор задаємо величиною накопиченої енергії 
С(t) в межах ємності та потужністю як швидкістю розряду.  Стан заряду аку-
мулятора визначається умовами:

  minmax],,0[)( CCCCtC −=∈ ,  tCkCtP AA ∆=≤ δ)( ,               (7.10)

де С – ефективна ємність акумулятора, а kА – допустима швидкість зарядки 
(величина, обернена до часу повного заряджання). Тоді вплив акумулятора на 
стан балансу визначається умовами:

)(,1 iAijji tPpp ±=+ , };max{)()( 1 CtptCtC ijii δ∆+=+ ,            (7.11)

де знак потужності акумулятора визначається напрямом заряду. Втрати в процесі  
перетворення енергії в цьому разі не розглядаються, однак за потреби легко 
можуть бути враховані.

 Робота резервного генератора визначається умовою наявності негативного 
балансу:

,                               (7.12) 

де Рg – номінальна потужність генератора, а kG – умова вмикання (уставка, що 
визначає критичний розмір  небалансу). 
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 Для зручності величини потужності виражаються у відносних одини-
цях (в. о.), де нормувальний множник співмірний з рівнем навантаження. Тоді 
розмірністю енергії (ємності) буде в. о.-год. Енергетичний баланс визначається 
інтегруванням поточних потужностей. Розраховано середній рівень втрат 
навантаження  та середню потужність регулювального генератора  за формулами 
(7.3) та (7.5). 

 При імітаційному моделюванні стохастичні функції у виразах (7.11, 7.12) 
отримуються генеруванням випадкових величин, а індексом  j задаємо кількість 
реалізацій випадкового процесу, потрібну для досягнення статистичної стійкості 
середніх значень (j=1…N). Оскільки одиничні стрибки потужності за індексом і 
(зміни за елементарний інтервал часу Δt) мають обмеження з огляду на фізичні 
властивості електричного обладнання, процес відхилення від середнього 
значення можна представити як дискретну модель блукання, де поточні значення 
перебувають у певному коридорі.

 Як приклад застосування пропонованої математичної моделі розглядаємо 
умовну обмежену енергосистему (мікромережу), яка має доступ до групи 
джерел відновлюваної енергії ‒ ВЕС та/або СЕС (рис. 7.7). Система може от-
римувати електроенергію від централізованої мережі відповідно до заявленого 
графіка споживання, а компенсація небалансів відбувається всередині мікроме-
режі. 

Рис. 7.7. Схема локальної енергосистеми з ВДЕ та регулюванням

 Використовуємо імітаційне моделювання випадкових процесів 
балансування потужностей при різних значеннях досліджуваних параметрів, 
тобто представляючи процес з дискретним часом випадковою послідовністю, та 
визначаємо параметри розподілу результатів із застосуванням методів Монте-
Карло. Блок-схема послідовності розрахунків зображена на рис. 7.8. 
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Рис. 7.8. Блок-схема розрахунку гібридної системи з акумулятором та генератором
SOC (State of Charge) – стан зарядки акумулятора
Gen – резервний генератор
Energy – накопичення енергії

  Для пошуку оптимальних конфігурацій системи чи режимів  регулювання 
балансу потрібно виявити екстремальні значення шуканих параметрів,  що можна 
зробити шляхом побудови поверхні відгуку (за сіткою перебору відповідних 
координат).

 Якщо споживання дорівнює середній за добу вітровій та сонячній генерації, 
то така умова відповідає плановому графіку при прогнозованій на поточну добу 
середньодобовій генерації ВДЕ. Тоді справедлива рівність: 

USSWW PPkPk =+ ,                                            (7.13)

де kw, ks – КВВП (5.2), а Pw, Ps – номінальні потужності ВДЕ; РU – середня потужність 
навантаження.

 З погляду процесів обміну енергією розглядувана енергосистема може 
розглядатися як динамічна система з кількома входами та виходами. В цьому разі 
ми розглядаємо вхідний сигнал як результат одночасної дії кількох незалежних 
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джерел енергії й навантаження; в процесі динамічної взаємодії відбувається 
залежна від вхідних сигналів робота системи регулювання, зокрема обміни 
енергією в системі акумулювання; на виході системи маємо результуючий 
баланс (чи небаланс) потужностей. Постійними параметрами виступають 
номінальні потужності, технічні (енергетичні) характеристики обладнання, 
уставки керування. Незалежними можна вважати поточні потужності сонячної 
та вітрової генерацій, а також випадкові коливання навантаження; натомість 
робота регулювального генератора залежить від алгебраїчної суми генерації 
та навантаження, а акумулятора – від їх кумулятивної суми. Отже, середнє 
значення балансу можна визначити як суму середніх, а дисперсія має додатково 
враховувати кореляцію складових.

 Без обмеження загальності як тестові умови приймаємо погодні умови квітня 
(близькі до середньорічних), потужності вітрової та сонячної електростанцій 
кратними навантаженню у відносних одиницях.  За модель навантаження 
приймаємо потужність споживання, характерну для невеликого населеного 
пункту, коли коефіцієнт варіації дорівнює 0,1 (тобто СКВ середньодобового 
споживання становить 10%). 

 Стосовно умов роботи генератора розглядаємо схеми підключення, коли 
він живить безпосередньо споживача (рис. 7.9, а) або приєднується до загальної 
мікромережі (рис. 7.9, б).

       
 а)                                                              б)

Рис. 7.9. Структурні схеми локальної енергосистеми
1– генерація ВДЕ; 2 – регулювальний генератор; 3 – контролер; 
4 – акумуляторно-інверторний блок; 5 – споживач

 Схема (а) (рис. 7.9, а), в якій акумулятор працює з установками ВДЕ, а регу-
лювальний генератор вмикається для споживача (тобто акумулятор не залежить 
від генератора), розглянута в роботі [73]. Така схема має недоліки, адже надлиш-
кова потужність генератора змінює стан балансу й, відповідно, умови роботи 
акумулятора. Однак схема управління тут простіша, а алгоритм керування 
генератором дозволяє уникати надмірного росту надлишкової генерації. Варіантом 
алгоритму вмикання генератора може бути умова стабільно негативного балансу 
потужностей, наприклад небалансу в двох суміжних часових інтервалах (7.6). 

 Наявність акумулятора істотно покращує можливості балансуван-
ня. Приміром розглянемо паритетні потужності ВЕС та СЕС: Pw=Ps=1. Для 
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генератора  Pg=0,2 (в. о.) і наявності акумулятора ємністю С=0,5 (в. о.-год) зі 
швидкодією kА=0,1 (тобто час повного заряду дорівнює 10 год) та ККД=1 се-
редній негативний небаланс становитиме 0,047; для kА=1 (час заряду 1 година) 
небаланс складе 0,035. При kА=1 та С=1 отримаємо небаланс 0,026; при С=3 от-
римуємо 0,023 (в. о.). Тут модель роботи акумулятора передбачає початковий 
стан заряду випадковим чином, в межах від 0 до С з рівномірним розподілом. 
Такий стан краще відображає ймовірний заряд в кінці кожного циклу, який 
буде початковим в наступному циклі. Коли ємність акумулятора С перевищує 
певний рівень, приблизно рівний тригодинному середньому споживанню, вплив 
резервного генератора стає практично несуттєвим, його наявність видається 
потрібною лише для випадку малоймовірних ситуацій. 

 При виключно вітровій генерації залежність втрат навантаження від 
регулювальних параметрів (ємності акумулятора та потужності генератора) 
якісно подібна до варіанту паритетної потужності, що обумовлено переважаючим 
утричі рівнем використання встановленої потужності ВЕС порівняно із СЕС. 
При переважаючій потужності сонячної генерації якісний характер залежностей 
загалом зберігається, хоча наявність екстремуму за потужністю генератора 
виражена менш явно. Такими є загальні результати застосування регулювальних 
пристроїв; можна отримати також інші параметри, що характеризують роботу 
енергосистеми. 

 Схема (б) (рис. 7.9, б) спрямована на повніше використання можливостей 
акумулятора енергії, однак потребує іншого алгоритму керування генератором. 
Природною вимогою до алгоритму керування є вмикання генератора при нега-
тивному балансі потужностей, що можливо при дефіциті генерації та повністю 
розрядженому акумуляторі, та продовження його роботи до певного рівня заряд-
ки акумулятора (до рівня ζС):

  

 

    (7.14)

Приклад роботи системи за таким алгоритмом зображено на рис. 7.10; роз-
глядається варіант PW=PS=1  та наявність добового прогнозування. 

Рис. 7.10. Приклад балансу потужностей V(t) та стану зарядки акумулятора C(t)
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 Як видно на рис. 7.10, застосовано генератор Pg=0,2 та акумулятор С=1. 
На початку доби акумулятор був частково заряджений, С(t0)=0,6; баланс гене-
рації й споживання негативний. Приблизно о 2-й годині загальний баланс став 
негативним, що призвело до вмикання генератора і його роботи до 4-ї години, 
поки заряд акумулятора не досяг 0,5 (алгоритм передбачав  ζ=0,5). Після 9-ї год 
така ситуація повторилась внаслідок повної розрядки акумулятора, і до 12-ї год 
генератор знову працював. О 16-й годині відбувся повний заряд акумулятора, 
внаслідок чого до 22-ї години спостерігався надлишковий баланс потужностей 
з втратою енергії. Як результат, на прикладі даної доби (одиничної випадкової 
реалізації) нульовий баланс було забезпечено протягом 77% часу, генератор 
вмикався двічі й працював загалом 4,7 год, згенерував близько 1 в. о.-год енергії. 
Втрати навантаження склали 0,1 в. о.-год, а втрати енергії – 0,58 в. о.-год. Такими 
є результати даного прикладу; модельована певна кількість (до 1 тис.) реалізацій 
випадкового процесу, і за статистикою визначається математичне очікування 
та, в разі потреби, показники варіативності для потрібного показника. Деякі ре-
зультати моделювання для різних комбінацій генератора та акумулятора наве-
дено в табл. 7.5, 7.6. Рівень втрат енергії очікувано зменшується при зростанні 
ємності акумулятора, залежність досить плавна з тенденцією до насичення. 
Збільшення потужності генератора дещо збільшує рівень втрат, однак значним 
таке зростання є лише при малій ємності акумулятора, коли наступає гарантоване 
переповнення ємності. Негативний небаланс при такому алгоритмі управління 
генератором помітно менший надлишкового. При цьому втрати енергії та 
навантаження подібним чином зростають при зменшенні ємності акумулятора, 
однак збільшення потужності генератора веде до деякого зростання втрат енергії 
та істотного падіння втрат навантаження.

Таблиця 7.5. Надлишковий  баланс (втрати енергії) за добу, в. о.-год.

     Pg 

C
0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1

          ζ=0,5

0,5 1,07 1,12 1,16 1,18 1,21 1,60

1 0,63 0,73 0,80 0,82 0,82 0,83

1,5 0,43 0,47 0,50 0,51 0,51 0,51

2 0,26 0,30 0,33 0,34 0,35 0,35

         ζ=1,0

0,5 1,14 1,26 1,36 1,38 1,42 1,95

1 0,70 0,91 1,05 1,07 1,08 1,11

1,5 0,45 0,57 0,70 0,80 0,82 0,82

2 0,27 0,37 0,51 0,60 0,68 0,66
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   Таблиця 7.6. Негативний  баланс (втрати навантаження) за добу, в. о.-год.

     Pg 

C
0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1

          ζ=0,5
0,5 0,69 0,47 0,22 0,10 0,05 0,06
1 0,41 0,29 0,13 0,07 0,03 0,03
1,5 0,28 0,17 0,09 0,04 0,02 0,02
2 0,18 0,11 0,05 0,03 0,01 0,01
         ζ=1,0
0,5 0,72 0,49 0,19 0,10 0,04 0,04
1 0,41 0,30 0,12 0,06 0,03 0,02
1,5 0,25 0,17 0,08 0,04 0,02 0,01
2 0,16 0,11 0,05 0,03 0,01 0,01

Теоретично при алгоритмі управління (7.14) втрат навантаження взагалі не 
має бути, оскільки при настанні негативного балансу вмикається генератор. Од-
нак на практиці вмикання генератора не відбувається миттєво, певний час баланс 
лишається негативним (в даному прикладі це тривалість елементарного часового 
інтервалу). Інший можливий фактор – значне падіння балансу до величини, що 
за модулем перевищує потужність генератора. Тому рівень втрат навантаження 
значно чутливіший до потужності генератора, ніж втрати енергії.

 Важливим показником ефективності системи акумулювання є час, коли 
резервний генератор працює (табл. 7.7); цей час пропорційний як витратам пали-
ва, так і моторесурсу. 

Таблиця 7.7. Відсоток часу, коли генератор працює (%)

ζ
     Pg

C
0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1

0,5 
0,5 33 29 22 16 10 7

2 16 14 10 8 5 2

1,0 
0,5 40 34 26 20 13 9

2 23 20 16 11 7 4

Кількість циклів вмикань/вимикань генератора, також важлива для мото-
ресурсу двигуна, в розглядуваних прикладах варіювала в межах від 2‒3 на добу 
(С=0,5; Pg=1) до 0,3‒0,5 (С=2; Pg=0,05). При зростанні ємності акумулятора час-
тота вмикань генератора також зменшується, однак зростання потужності гене-
ратора збільшує кількість вмикань (тут процес відновлення заряду акумулято-
ра відбувається швидше і тому частіше). Кількість вмикань, що менша одиниці, 
свідчить про ймовірність реалізації добового циклу без використання генератора.
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 Час, протягом якого був помітний небаланс потужностей (більше 1% від на-
вантаження), незалежно від знаку, наведено в табл. 7.8 для різних характеристик 
акумулятора та генератора. Тут залежність від потужності генератора не є 
монотонною, помітні локальні мінімуми, що важливо для оптимізації системи.

Таблиця 7.8. Відсоток часу, коли існує помітний небаланс потужності (%)

ζ
     Pg

C
0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1

0,5 
0,5 40 38 31 28 28 32

2 11 10 9 8 8 8

1,0 
0,5 42 39 36 33 33 39

2 12 12 12 13 15 15

Наведені в табл. 7.5‒7.8 параметри використовуються для оцінки індексів 
надійності енергопостачання, вибору оптимальних розмірів та інших потреб. 
Порівнюючи варіанти ζ=0,5 та ζ=1, зауважимо, що збільшення заряду акумуля-
тора за рахунок генератора має наслідком деяке погіршення стану балансування. 
Так, зростає тривалість незбалансованого стану, втрати енергії та навантаження. 
Особливо це помітно при малих частках акумулювання та додаткової генерації – 
тут втрати зростають майже удвічі, хоча абсолютні величини втрат  лишаються 
не  значними. Так, для розглянутого прикладу загальне споживання енергії в се-
редньому становить 14,4 в. о.-год за добу, з елементарним СКВ: σ=0,27 (тобто 
6,5 в. о.-год для добового споживання). Розподіл імовірності майже рівномірний 
в межах діапазону ±1,5σ.  Крім добового ходу та міждобових коливань потужнос-
ті, тут враховано 10% додаткової мінливості споживання впродовж середнього 
добового ходу. Отже, при розглянутих параметрах системи регулювання втрати 
навантаження за умови ζ=0,5 варіювали в межах 0,1÷4,8% добового споживання, 
а втрати  енергії – 2,4÷7,4%. Тут більше значення відповідає малим величинам 
потужності генератора та ємності акумулятора. За умови ζ=1 втрати наванта-
ження становили 0,1÷5,0%, а енергії 4,6÷7,9%. Різниця незначна, але може мати 
вплив на зростання часу роботи генератора і відповідно витрат палива: 2÷33% 
часу і 4÷40% відповідно. Отже, перевагу має алгоритм роботи генератора, при 
якому він лишається увімкненим до досягнення заряду акумулятора на рівні по-
ловини ефективної ємності. Зауважимо, що за відсутності регулювання втрати 
навантаження та енергії, обраховані за тією ж методикою, становили б однаково 
по 1,8÷1,9 в. о.-год (13% добового споживання). 

 Якщо порівнювати різні схеми, то робота генератора на мережу (схема б) 
краще збалансована та має сприятливіші умови роботи генератора, ніж схема (а). 
Так, тривалість незбалансованого стану зменшується майже в півтора раза (для 
аналогічних комбінацій потужності та ємності);  втрати навантаження можуть 
зменшитися майже до нуля, чого варіант без зарядки акумулятора безпосередньо 
генератором не забезпечував. Щоправда, при цьому можуть зрости втрати 
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надлишкової енергії, тому потрібен розумний компроміс залежно від вимог 
до надійності забезпечення енергією. В режимі роботи лише на споживача (а) 
тривалість роботи генератора менша приблизно удвічі, залежно від комбінації 
«потужність ‒ ємність», що і спричиняє більшу втрату навантаження. Натомість 
кількість вмикань генератора у 2-3 рази більша, тобто в такому режимі йде потік 
частих коротких увімкнень, що негативно впливає на експлуатацію генератора. 

 Зауважимо, що в таблицях вище розмірності Pg– це одиниці потуж-
ності (в. о.), а ємності С – енергії (в. о.-год). Вартісні показники цих відносних 
оди ниць, за різними даними, можуть бути досить близькими. Наприклад, в 
роботі [74] вказано вартості акумулятора та дизель-генератора відповідно 
250 та 250 дол./кВт. Якщо задати умову надійності енергопостачання як втрати 
навантаження не більше 2%, то такій вимозі на схемі (б) відповідатимуть дані 
на лінії з координатами від (Pg=0,05; C=1,45) до (Pg=0,18; C=0,5). В першій точці 
сумарна вартість обладнання становитиме 1,5 умовні одиниці, у другій точці – 
0,68 одиниць. Для схеми (а) оптимальним буде варіант (Pg=0,2; C=1,0) – це майже 
удвічі дорожче, ніж кращий варіант при роботі генератора на спільну мережу. 
Однак у конкретних проєктах потрібно додатково враховувати вартість палива 
та граничну тривалість експлуатації (життєвий цикл), виходячи з вибраного типу 
обладнання, враховувати також цикли навантажень. 

 Запропонована математична модель локальної гібридної системи у скла-
ді традиційних і відновлюваних джерел енергії, включаючи використання 
загальної мережі й регулювальні потужності, дозволяє сформулювати й вирішити 
різноманітні задачі з оптимізації складу такої системи і умов її роботи, а також 
отримувати різні оцінки необхідних показників. Зокрема, можна оцінити, 
яким чином комбінування можливостей акумулятора електричної енергії та 
резервного генератора дозволяє досягти практично гарантованого забезпечення 
потреб споживача, навіть за умов варіативності сонячної й вітрової потужності, 
а також при змінному режимі споживання. Використання генератора для зарядки 
акумулятора дозволяє гарантовано запобігати втратам навантаження (при 
відповідних потужностях та ємності), однак допускає більших втрат надлишкової 
енергії. Різні співвідношення параметрів акумулятора та генератора можуть 
забезпечити однакову надійність постачання енергії, тоді додатковим критерієм 
оптимальності слугує питома вартість обладнання.   

 Слід мати на увазі, що результатом моделювання є випадкові реалізації, 
отже, наведені висновки справедливі в середньому, як математичні очікування. 
Окремі реалізації можуть показати результати, які мають характер екстремальних 
відхилень (випадкових викидів). В даній роботі для більшої стійкості результатів 
відсіювалися до 2% максимальних та мінімальних значень, загалом імовірність 
оцінок становила не менше 95% і отримана за результатами тисячі й більше 
випадкових реалізацій добового процесу. Оскільки результати моделювання 
показали досить високі відносні відхилення від середнього, з коефіцієнтами 



143

варіації порядку одиниці, в загальному випадку остаточні висновки мають 
містити довірчі інтервали для показників.

 Розрахунки не орієнтовано на певну модель обладнання, отримані вище 
числові показники стосувалися типових характеристик сучасних установок, 
фотопанелей, електричних акумуляторів, дизель-генераторів. Числові значення 
отримано для певної гіпотетичної системи з відносними потужностями. Як 
приклад використано реальні дані про роботу ВЕС та СЕС, а також типові 
режими навантаження для локальних споживачів, потужності споживання 
яких характерні для мікромереж (в межах до 1 МВт).  Практичне застосування 
запропонованого підходу передбачає більш детальне врахування саме місцевих 
умов, регіональних за потенціалом ВДЕ і конкретизованих за типами обладнання, 
характером навантаження і можливостями енергосистем.

 Врахування місцевих умов в частині можливостей енергосистеми 
стосується зокрема і оцінки об’єктів інфраструктури – мереж, підстанцій, інших 
особливостей, притаманних розосередженій генрації. Ці питання досліджують 
і в рамках традиційної енергетики, і стосовно відновлюваної генерації [75, 76]. 
В даній роботі розглядались власне локальні системи, що не виключає застосу-
вання пропонованих підходів в рамках дослідження глобальних систем з розпо-
діленою генерацією у вигляді джерел негарантованої потужності.

 

ВИСНОВКИ

Фактори, що впливають на надійність енергозабезпечення споживачів 
за умови використання відновлюваної енергетики, потребують спеціально-
го дослідження з використанням теорії ймовірності та математичної статисти-
ки. Особливої уваги потребують джерела негарантованої потужності, якими є 
вітрові та сонячні електростанції. Загалом потенціал вітрової та сонячної енергії 
в Україні достатньо високий, однак характер змін їх поточної потужності є 
обмежувальним фактором до широкомасштабного впровадження.

Оцінка характеру випадкових процесів, що описують стан комбінованої 
енергосистеми з відновлюваною генерацією, базується на статистичних даних, які 
відображають реальні погодні умови,  істотні для відновлюваної енергетики, та 
режими навантажень в енергетичних системах різної локальності. Моделювання 
цих процесів  може бути виконане з використанням теорії стохастичних 
диференційних рівнянь. Поточні значення процесу при цьому оформлені у 
вигляді часових рядів. Важливим є встановлення стаціонарності статистичних 
даних та їх обсяг. Зазначено, що виявлення сезонних особливостей потребує не 
менше року (бажано декілька) фактичних даних. З урахуванням сезонних змін 
можна вважати місячний термін достатньо стаціонарним, а для розрахунку 
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окремих параметрів буває достатньо використовувати кілька добових записів (за 
умови їх некорельованості). Для окремих сезонів поведінка випадкових варіацій 
досить стабільна, особливо після відповідної декомпозиції. 

Використання даних довготривалої передісторії дозволяє визначити 
зони однорідності впливу метеорологічних факторів на річному інтервалі 
часу, підвищити ефективність їх моделювання, уточнити трендову складову 
навантаження та випадкові відхилення. У сукупності це дозволяє перейти від 
використання єдиної моделі навантаження протягом року до комплексу локальних 
моделей, які відповідають різним характерам впливу зовнішніх факторів та 
складу навантаження залежно від сезону.

Порівняння фактичних даних, отриманих за результатами реаналізу, та 
випадкових реалізацій імітаційної моделі за методом Монте-Карло, свідчить 
про адекватність запропонованої математичної моделі, що дає можливість 
оцінити реальну невизначеність процесу балансування енергосистеми. Збіжність 
розрахункових параметрів моделі залежить від довжини випадкової вибірки, а 
якісна поведінка має спільні риси як для окремих споживачів типу населених 
пунктів, так і їх групи. Те ж саме стосується даних про роботу регіональної та 
об’єднаної енергосистем.

Оптимальне співвідношення окремих елементів у комбінованій 
енергосистемі на основі ВДЕ, залежить від кліматичних умов та характеру 
традиційної генерації й споживання енергії. Оптимальність складу ВДЕ 
визначатиметься найістотнішими при виборі проєктних рішень критеріями. 
З розглянутих співвідношень вітрової та сонячної складових можна визначи-
ти варіанти з мінімальною невизначеністю сукупної генерації ВДЕ, при цьому 
враховувати вартісні показники. 

В сучасних енергосистемах кількість розподіленої генерації зростає в 
основному за рахунок відновлюваної енергетики. Ці зміни можуть породжувати 
нові режимні проблеми в електроенергетичній системі в цілому і в локальних 
місцях розташування розподіленої генерації. Тому такі системи для забезпечення 
енергетичного балансу потребують нових засобів резервування потужності та 
проміжного збереження електроенергії. 

Невизначеність стосовно режимів генерації та споживання електроенергії 
в обмежених енергосистемах гібридного типу може спричинити завищену 
потребу в резервних або акумулювальних потужностях. Визначення оптимальних 
показників має враховувати конкретні кліматичні умови, тип обладнання, 
характер споживання. Додатково треба враховувати швидкодію балансувального 
обладнання, що потребуватиме відповідних градацій за часом. Запропоновані 
математична та розрахункова моделі дозволяють визначити параметри, необхідні 
для подальшого інвестиційного проєктування.

Моделювання процесів балансування потужностей ґрунтується на 
очікуваних графіках генерації та споживання енергії, притаманних даній 
енергосистемі (автономній, локальній, регіональній тощо), та відображає 
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випадкові відхилення від планових показників. Моделювання небалансу 
потужності як випадкового процесу дозволяє оцінити розмах поточних 
значень та розподіл їх імовірності, що дає можливість оцінити надійність 
енергозабезпечення при різних сценаріях впровадження ВДЕ, визначити потребу 
в резервуванні додаткових потужностей.  За відомими показниками мінливості 
процесів споживання та генерації електроенергії можна підібрати характеристики 
акумулювання енергії для надійного енергозабезпечення з заданою ймовірністю. 

Відповідно до результатів дослідження такі випадкові складові балансу 
потужностей, як сонячна, вітрова, споживачі електроенергії, в сукупності 
задовільно описуються нормальним розподілом. Накопичення електроенергії є 
залежним від цих процесів, а кумулятивні суми небалансів потужності можуть 
мати розподіл відмінний від нормального, однак це стосується перерозподілу 
енергії всередині системи. За такої умови можна оцінити ймовірність різних  станів 
і дати числову оцінку показникам надійності. Порівняння аналітичних оцінок, 
результатів імітаційного моделювання та реальної статистики щодо фізичних 
параметрів дозволяють забезпечити достатню адекватність математичної моделі 
та надійність висновків щодо функціонування енергосистеми навіть при значних 
рівнях інтеграції відновлюваної енергетики. 
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