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Перспективною концепцією розвитку систем енергозабезпечення людства вважається
напрям Smart Grid технологій, а для віддалених територій, наприклад, сільських регіонів –
створення систем MicroGrid. Введення поняття динамічний тариф поточної вартості
електроенергії на вводі споживача обумовить зниження втрат електроенергії на її
транспортування, що суттєво вплине на вартість спожитої електроенергії споживачами.

Розвиток цивілізації, зростання вимог до енергозабезпечення, технічний прогрес,
створення інтелектуальних технологій, подальші негативні зміни в екології,
вичерпність традиційних енергоресурсів формують нові підходи до способів
енергозабезпечення як побуту, так і виробництва.

Найбільш перспективною концепцією розвитку систем енергозабезпечення людства
вважається напрям Smart Grid технологій, а для віддалених територій, наприклад,
сільських регіонів – створення систем MicroGrid. У світі уже здійснено ряд пілотних
проектів подібних систем.

Однак, дана концепція створює низку наукових, технічних і економічних задач, які
потребують вирішення для забезпечення успішного функціонування систем
MicroGrid.

Актуальність



 MicroGrid система – локальна електроенергетична система, що містить два або більше,

однорідних або різнорідних джерел електроенергії, засоби акумулювання енергії, елементи

транспортування, розподілення електроенергії та комутації, споживачі електроенергії,

системи отримання, передачі і аналізу інформації. Система розглядається як єдиний

інтегрований та контрольований блок підсистем «генерації-акумулювання -

транспортування-розподілення-споживання” електроенергії з інтелектуальною системою

керування. MicroGrid система може працювати автономно і як інтегрована підсистема в

централізованій електроенергетичній системі.
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 Динамічний тариф (ДТ) - це інтегральний показник поточної вартості електроенергії на

вводі споживача, який формується на основі реальної собівартості електроенергії з

джерел в MicroGrid системі (рис. 1), вартості втрат електроенергії при транспортуванні,

податків, планованого прибутку та ряду функціональних коефіцієнтів, що обумовлюють

управління балансом генерації і споживання електроенергії, вплив споживачів і системи

MicroGrid на якість електроенергії.

MicroGrid система

Динамічний тариф (ДТ)
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ТД(Ci,Ki) = (Т1(С1)+Т2(С2) +Т3(С3) +Т4(С4) –

Т5(С5)) •К1(S)•К2(I1)•К3(І2),

де складові тарифу на електроенергію: Т1(С1) – залежність тарифу для конкретного

споживача від собівартості виробленої електроенергії; Т2(С2) – залежність тарифу від

вартості втрат електроенергії на транспортування; Т3(С3) – залежність тарифу від

величини податків; Т4(С4) – складова, що визначається планованим прибутком системи

MicroGrid; Т5(С5) – складова, що визначається продажем електроенергії до

централізованої системи електропостачання за «зеленим тарифом»; К1(S) – коефіцієнт,

що враховує управління балансом генерації і споживання електроенергії; К2(I1) –

коефіцієнт, що враховує негативний вплив споживача на якість електроенергії; К3(І2) -

коефіцієнт, що враховує негативний вплив системи MicroGrid на якість електроенергії.

Функціонал визначення динамічного тарифу на 

вводі споживача електроенергії:
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СЕС 1

СЕС 2

СЕС 3

- споживачі
- реклоузери
- електричні 
вузли

- сонячні
електростанції 

- Інформаційні мережі

ЦЕНТР управління
системою MicroGrid

Рис. 1. Приклад схеми 

електричної мереж у 

системі MicroGrid



Висновки
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1. Найбільш перспективною концепцією розвитку систем енергозабезпечення людства

вважається напрям Smart Grid технологій, а для віддалених територій, наприклад,

сільських регіонів – створення систем MicroGrid.

2. Сучасні технічні засоби дозволяють створити систему онлайн обліку вартості

електроенергії на вводі до споживача (в реальному часі), що потребує вирішення ряду

економічних задач.

3. Введення поняття динамічний тариф - інтегрального показника поточної вартості

електроенергії на вводі споживача обумовить зниження втрат електроенергії на її

транспортування, що суттєво вплине на вартість спожитої електроенергії споживачами.
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Дякуємо за увагу!!!


