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2Відновлювані джерела енергії як елемент 
електричних мереж 

Мета - оптимальне інтегрування ВДЕ в електричні мережі. Критерій оптимальності – створення
сприятливих умов для розбудови ВДЕ з одночасним покращанням техніко-економічних показників
електричних мереж

Потенційні можливості та особливості ВДЕ в електричних мережах
- Вплив на  режимну та балансову надійність (БН). ВЕС і ФЕС як елементи забезпечення БН 
характеризуються нестабільністю генерування. Тому в ЕЕС обов’язковим має бути резервування. 
Це може бути резерв від ТЕС ЕЕС та індивідуальні або групові накопичувачі електроенергії. 
- Зменшення втрат електроенергії шляхом оптимізації потужності і місць під’єднання ВДЕ. 

Оптимізація перетоків потужності зміною конфігурації мережі, сумісним використанням 
різнотипних ВДЕ (наприклад, ФЕС і малих ГЕС). 

- Покращення якості електроенергії регулюванням напруги і реактивної потужності ВДЕ (ФЕС, 
ВЕС, малих ГЕС). 



Технічний стан обладнання електричних мереж 3

• Спрацювання технічного ресурсу;
• Середня тривалість перерв в електропостачанні (SAIDI) для України 600 (300)
хв/рік;
• Середня кількість перерв в електропостачанні (SAIFI) для України 5-6 в рік;
• Технологічні втрати електроенергії в 2018 р. становили
17,0 млрд. кВтг або 11,82% від відпуску електроенергії в мережу (в 2019 р. за 10 місяців
ТВЕ склали 12,9 млрд. кВтг або 11,1%). В розподільних мережах втрати майже 14% від
відпущеної. Вироблено ВДЕ 1,9 млрд. кВтг це – 1,7% від загального балансу.
• Якість електричної енергії 



Участь ВДЕ в балансуванні режимів 4
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Результати комутації ФЕС в електричних мережах 6

Рис. 1 - Заступна схема мережі з ФЕС Рис. 2 - Залежність струму в первинній 
обмотці трансформатора напруги під час 
увімкнення ФЕС в мережі

Рис. 3 – Зміна струму під час виконання комутації (результати вимірювання)



Пошкодження обладнання електричних мереж 7

Замикання жили кабелю на 
броню і вигорання



Пошкодження обладнання електричних мереж 8



Вплив ВДЕ на надійність роботи електричних мереж

Рисунок 6.2 – Зміна цільового показника SAIDI (червона крива) та фактичного (синя крива) для а) міських та) сільських мереж 
ОЕС України

Рисунок 6.1 – Зміна потужності ВДЕ в ОЕС України та по АТ «Вінницяобленерго»

Рисунок 6.3 – Зміна цільового показника SAIDI (червона крива) та фактичного (синя крива) для а) міських, б) 
сільських електромереж АТ «Вінницяобленерго»
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10Вплив на потоки потужності 



Взаємовплив мереж вищої і нижчої напруги 11

Початкові умови:
Джерела живлення: СЕС 1 – 0,6 МВт, СЕС 2 – 1,5 МВт, СЕС 3 – 1МВт, ГЕС 1 – 0 МВт,
ГЕС 2 – 0 МВт, ПС1 та ПС8.
Всі кола схеми замкнені.



Втрати електроенергії в мережах, які викликані ВДЕ 12
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Рисунок 1 – Варіанти приєднання ВДЕ в 
електричній мережі
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Якість напруги в електричних мережах з ВДЕ 13

а) б) в) г)

Рис .1 - Гармонійні складові в напрузі на шинах СЕС за умови використання на СЕС: 
а) РІ контролера, в якому застосовується перетворення в dq систему координат; б) PR контролера, в якому застосовується перетворення в
αβ систему координат; в) РІ контролера, в якому застосовується перетворення в abc систему координат; г) використання DB контролера,
в якому застосовується перетворення в abc систему координат.

Рис. 2 - Почергове 
увімкнення СЕС1 і 
СЕС2 та потужного 
споживача: а) 
спотворення 
синусоїди напруги на 
шинах ПС 10 кВ;
б) спектр 

гармонійних 
складових напруги на 
ПС 10 кВ

Рис. 3 - Одночасне 
ввімкнення СЕС1 і 
СЕС2 та потужного 
споживача (при 
успішному АПВ): 
а) спотворення 
синусоїди напруги на 
шинах СЕС1 0,4 кВ; 
б) спектр гармонійних 
складових напруги на 
СЕС1 0,4 кВ.
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ВИСНОВКИ

1. Інвестиції на ВДЕ ідуть, а в електричні мережі кошти, співрозмірні з ВДЕ, не вкладаються.
Звідси: ВДЕ впливають на техніко-економічні показники електричних мереж, і далеко не завжди
позитивно, а компенсувати цей вплив особливо нічим. Є дві форми підтримки ВДЕ: «зелений
тариф» до 30 року та аукціони на 20 років. Відсутні узаконені форми обмеження росту виданих
дозволів на будівництво ФЕС і ВЕС. Електричні мережі не можуть з цим справитись. Якщо
прийняти це як даність, то повинні бути стимули (інвестиції) для розбудови маневрових
потужностей, накопичувачів електроенергії. Якщо в державному масштабі, то повинна бути
стратегія узгодженої розбудови генерування і індустріального споживання електроенергії. А
звідси розвиток електричних мереж, які їх об’єднують. Свого роду повинен бути план ГОЕЛРО.

2. Щодо балансування системи з ВДЕ. Очевидно, що повинна бути передбачена компенсація
нестабільності генерування ВДЕ. Тут можуть бути варіанти: накопичувачі електроенергії –
індивідуальні і групові, маневрові потужності – газотурбінні, парогазові та поршневі установки,
системний резерв. Все це як платні послуги. За критичних ситуацій диспетчер має право
обмежувати генерування, яке технічно повинне бути забезпечене.

3. Оскільки ВДЕ впливають на техніко-економічні показники електричних мереж, як
правило, збільшуються втрати електроенергії та погіршується її якість, то на етапі формування ТУ
повинно детально це враховуватися. Ідеально було б одночасно з будівництвом станцій
модернізувати відповідні мережі, інтелектуалізуючи їх і наближаючи до «розумних».
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Дякую за увагу!


