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Оптимальна конфігурація комбінованої енергосистеми з ВДЕ
В якості цільової функції для оптимізації гібридної енергосистеми
здебільшого розглядають вартісну складову: цільова функція є сумою всіх
чистих теперішніх вартостей.
Якщо критерієм є собівартість електроенергії, то цільова функція має
вигляд:
T N
N – кількість джерел енергії;
f ( ci , T ) =
ci y i (t )dt ® min Т – тривалість експлуатації:
0 i
сі – питома собівартість енергії

òå

Поточні значення небалансу генерації та споживання електроенергії, як
відхилення від графіка навантаження, вважаються ризиковою складовою:

pij = (aij - ai ) - [( wij - wi ) + ( s sj - si )]
Тоді другою цільовою функцією, поряд з собівартістю енергії, буде
дисперсія небалансу потужностей:

s S2 = D( pij ) ® min .
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Графічна інтерпретація пошуку оптимальності

Рис. 1 – Множина станів Ψ(xi) при різному складі
ВДЕ в термінах кривої ризику-доходу
(в даному випадку це вартість енергії та дисперсія
небалансу)

Обмеження у вигляді Св<Сmax , σΣ<σmax .
Крива А-В ‒ арбітражна зона оптимальних
розв’язків.
Рис. 2 – Арбітражна крива оптимальності при
наявності обмежень
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Параметри економічної моделі
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До економічної моделі:
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Рис. 3 - Спайдер-діаграма чутливості середньої собівартості електроенергії
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Приклади діаграми станів енергосистеми
Рис. 4 ‒ Множина станів при зміні
потужності ВДЕ (R) та пропорції
ВЕС/СЕС (w)
Cv – коефіцієнт варіації небалансу
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Рис. 5 ‒ Множина станів при зміні
пори року та обвідна мінімальних
значень
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Приклад оптимізації вартості обладнання
Для вартості капітальних вкладень у ВДЕ прийнято:
для ВЕС 1200 €/кВт, для СЕС 700 €/кВт, для АКБ 200 €/кВт-год.
Врахувано, що термін експлуатації акумуляторів приблизно удвічі
коротший порівняно з іншим обладнанням.

Рис. 6 – Множина значень зростання капітальних витрат при різній довірчій
імовірності балансування (γ)
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Висновки
Метою оптимізації можуть слугувати як технічні параметри ‒ допустимі
значення небалансу потужності відповідно до вимог забезпечення частоти
та напруги в мережі певної енергосистеми, чи показники надійності та
рівнів втрат при забезпечені конкретного споживача, так і економічні –
загальна вартість проекту впровадження ВДЕ, собівартість отриманої
енергії, тощо. До економічних показників можна віднести і рівень
заміщення традиційної енергетики відновлюваною, якщо мова йде про
екологічні вимоги та відповідні компенсаційні виплати.
Перелік задач, які можуть вирішуватися в рамках даних моделей,
стосується переважно питань оптимізації енергосистем на базі
відновлюваної енергетики, оцінки результатів експлуатації таких систем,
розрахунку очікуваних показників при постановці задач енергопостачання,
передпроектних досліджень. Головною метою має бути забезпечення
надійності постачання та якості енергії, а також енергетичної та
економічної ефективності.
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