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РЕФЕРАТ 

 Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів основної 

частини, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації складає 127 сторінок, у тому числі 88 сторінок 

основного тексту та    5-ти додатків, 40 ілюстрацій, 2 таблиці, 72 

бібліографічних найменувань за переліком посилань, розрахунки та побудова 

графіків зроблені в програмних продуктах: «Microsoft Eхcel» , «ENSI EAB», 

«ENSI Profibitity». 

 Актуальність теми. На теперішній час у світі відбуваються 

значні зміни у підходах до формування енергетичної політики держав: 

здійснюється перехід від застарілої моделі функціонування енергетичного 

сектору, в якому домінують великі виробники, викопне паливо, неефективні 

мережі, недосконала конкуренція на ринках природного газу, електроенергії, 

вугілля – до нової моделі, в якій створюється більш конкурентне середовище, 

вирівнюються можливості для розвитку й мінімізуються домінування одного 

з видів виробництва енергії або джерел та шляхів постачання палива. Разом з 

цим віддається перевага підвищенню енергоефективності й використанню 

енергії з альтернативних та відновлювальних  джерел. Зазвичай при цьому 

враховуються та впроваджуються заходи із підвищення надійності 

функціонування енергосистем, а також, як результат, зменшення шкідливих 

викидів в атмосферу та адаптації до змін клімату. 

Наразі це ставить перед Україною нові економічні та технологічні 

виклики, для того щоб бути ваговим гравцем на енергетичному ринку в 

континентальній Європі. Але водночас відкриває нові можливості для пошуку 

та впровадження інноваційних розробок у галузі видобутку, переробки 

викопних видів палива, виробництва, трансформації, постачання і 

споживання енергії, що зумовлює потребу у формуванні нової енергетичної 

політики держави.  

Україна використовує для власних потреб різноманітні джерела енергії, 

такі як нафта, природний газ, вугілля, атомна і гідроенергія, енергія вітру і 
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сонця тощо[16]. Вона є і в перспективі прагне залишатися одним із 

найбільших виробником вуглеводнів та надійним транзитером 

енергоресурсів, забезпечуючи безпечне і надійне їх постачання як власним 

споживачам, так і споживачам суміжних ринків, а також вносить свій внесок 

в продовження економічного зростання і процвітання для українців.   

Проте сучасний стан вітчизняної електроенергетики такий, що система 

централізованого електропостачання не в змозі забезпечити вимоги 

високотехнологічного обладнання щодо надійності електропостачання та 

якості електричної енергії.  

Перерви в електропостачанні складають близько 10% від загального 

часу технологічних процесів протягом року (проти 0,1% у розвинених 

країнах), а тривалість споживання неякісної електроенергії (особливо для 

сільських споживачів) складає близько 45% від загального часу роботи.  

Більша частина генеруючих активів та мереж енергопостачання 

зношена та неефективна. Переважна більшість блоків теплових 

електростанцій перевищили межу фізичного зношення й потребує ґрунтовної 

модернізації або заміни, більшість блоків атомних електростанцій 

наближається до межі проектного терміну експлуатації. Баланс потужності 

енергосистеми України характеризується дефіцитом регулюючих 

потужностей, що зумовлює нераціональне  використання  існуючих  

потужностей та  високий  рівень  втрат. 

Неминуче скорочення споживання викопних ресурсів в якості 

органічного палива найближчим часом поставить першочерговим питанням 

використання інших джерел енергії, у тому числі відновлювальних джерел 

енергії (ВДЕ). 

Усі ці факти свідчать про те, що вітчизняна система електропостачання 

потребує докорінних змін. Одним із шляхів поліпшення ситуації 

пропонується здійснення децентралізації електропостачання . 

Водночас в останні роки, внаслідок змін цінової кон’юнктури, 

технологій та світових трендів, частка інших видів енергії у споживанні 
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поступово зростає.  

Сьогодні є всі підстави очікувати їх подальшого зростання з 

відповідним зменшенням частки викопного палива в енергетичному балансі 

країни.  

Наявність в Україні усіх зазначених ресурсів, створення конкурентного 

ринкового середовища та умов до системного розвитку ресурсної бази для 

атомної енергетики, модернізації генеруючих потужностей та заміщення 

сировинної бази альтернативними видами палива, подальша розвідка та 

видобуток вуглеводнів, у тому числі й нетрадиційних, а також більш 

ефективне використання потенціалу в галузі відновлюваної енергії 

сприятимуть поступовому посиленню позиції України у раціональному 

виробництві енергії та ощадливому її споживанні. 

Побудова та введення в експлуатацію нових електростанцій є тривалим 

процесом, тому першочерговим заходом є створення самодостатньої 

структури системи електропостачання та оптимального поєднання великих 

електростанцій і розподілених джерел електричної енергії окремих (груп) 

споживачів регіону з максимальною ефективністю їх спільного 

функціонування протягом тривалого часу за допомогою нових наукових 

методів. 

Зв'язок роботи з науковими  програмами, планами, темами. 

Дослідження, що представлені у роботі, виконувались на кафедрі 

електропостачання Національного технічного університету України 

«Київський Політехнічний Інститут Інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту».  

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка науково-

технічних передумов побудови автономних джерел енергії системи 

електропостачання із заданими функціональними властивостями враховуючи 

характер електропостачання і закономірності надійнісно-вартісних 

характеристик для підвищення надійності та ефективності автономного 

електропостачання. Підвищення енергетичної ефективності автономних 
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систем електропостачання за умови використання відновлюваних джерел 

енергії. 

Поставлена мета вимагає розв’язання таких задач: 

- провести аналіз існуючих структур побудови автономних систем 

електропостачання, особливостей їх функціонування та взаємозв’язку з 

системою централізованого електропостачання; 

- довести можливість практичного застосування щодо функціонування 

комбінованої автономної системи електропостачання для оцінки 

енергоефективності з використанням генеруючих установок ВДЕ; 

- запропонувати варіант оптимізованої структури автономної системи 

електропостачання, що підвищує енергетичну ефективність її 

функціонування і забезпечує надійне електропостачання груп споживачів. 

- обґрунтувати техніко-економічні аспекти впровадження автономних 

систем електропостачання груп споживачів. 

Об’єкт дослідження. Процеси функціонування комбінованих 

автономних систем електропостачання з різними джерелами енергії, 

інтегрованих у систему централізованого електропостачання.  

Предмет дослідження. Методи оптимізації структури функціонування 

комбінованих систем електропостачання, процеси вироблення електричної 

енергії генеруючими установками шляхом використання альтернативних 

джерел енергії.,  

Методи дослідження. Проведені дослідження ґрунтуються на 

сучасних методах обчислювальної математики, прикладного статистичного 

аналізу, теорії надійності, системного аналізу та синтезу комплексних 

багатоагрегатних систем, аналізу інформації з використанням сучасних 

комп’ютерних технологій. 

Наукова новизна результатів дослідження. 

- застосовано системний підхід, комплексні дослідження 

функціонування і комбінованих автономних електрогенеруючих установок, 

що дозволило розкрити напрямки підвищення надійності електропостачання 
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та можливості до ефективного використання енергоресурсів 

- розроблено надійнісно-вартісну оптимізацію структур комбінованих 

автономних систем електропостачання з різними видами енергії, в основу 

якого покладено використання коефіцієнта готовності та собівартості 

електроенергії, одержаних на основі імітаційної моделювання, що дало змогу 

реалізувати задані функціональні властивості систем на основі аналізу їх 

економічної ефективності з урахуванням показників надійності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

широкого застосування отриманих результатів для комплексного розв’язання 

задач надійного та ефективного автономного електропостачання для різних 

груп споживачів. Розроблені рекомендації щодо визначення питомого 

електропостачання  та критичної тривалості перепв електропостачання 

технологічних процесів харчової промисловості, а також рекомендації щодо 

оцінки показників надійності автономних систем електропостачання та 

методика техніко-економічного і надійнісно-функціонального обгрунтування 

об’єму автоматизації автономних систем електропостачання, що дозволяють 

реалізувати принципи побудови автономних систем електропостачання при 

розв’язанні прикладних задач електропостачання на етапі аванпроектування і 

використанні державним підприємством ДП НЕК «Укренерго», ТОВ «ДТЕК 

ЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК ЕСКО», ТОВ «ДТЕК WindPOWER», а також 

Науково - дослідний інститут автоматики та енергетики «Енергія» та 

Національний Університет  харчових технологій  зацікавлені  в теоретичних, 

науково-методичних та практичних результатах дисертаційного дослідження. 

 Анотація. За темою дисертації опубліковано статті в 2 збірниках з 

конференцій. 

1. Калінчик В.П., Сунко С.А. Способи побудови енергетичних комплексів 

за участю комбінованих систем електропостачання/Матеріали IV 

Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції 

«Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’17» 

-  Київ. – 2017. – С. 31-32. 



30 

2.  В.Калінчик, С. А.Сунко. Eнергетичні комплекси на базі комбінованих 

систем електропостачання// Збірник наукових праць. Матеріали 

XХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

„Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього 

тисячоліття у країнах Європи та Азії” – Переяслав-Хмельницький. – 

2017.- С.163-165. 

  

Розрахунки та побудова графіків зроблені в програмних продуктах: 

«Microsoft Eхcel» , «ENSI EAB», «ENSI Profibitity». 

Ключові слова:  електрична мережа, електроспоживання, споживання, 

навантаження, потужність, втрати, економія, генерація. 

  



31 

РЕФЕРАТ 

Диссертация состоит из введения, четырех глав основной части, 

заключения, списка использованных литературных источников и 

приложений. Полный объем диссертации составляет 127 страниц, в том 

числе 88 страниц основного текста и 5-ти приложений, 40 иллюстраций, 2 

таблицы, 72 библиографических наименований по перечню ссылок, расчеты 

и построение графиков сделаны в программных продуктах «Microsoft Eхcel», 

«ENSI EAB »,   « ENSI Profibitity ». 

Актуальность темы. В настоящее время в мире происходят 

значительные изменения в подходах к формированию энергетической 

политики государств: осуществляется переход от устаревшей модели 

функционирования энергетического сектора, в котором доминируют крупные 

производители, ископаемое топливо, неэффективные сети, несовершенная 

конкуренция на рынках природного газа, электроэнергии, угля - до новой 

модели, в которой создается более конкурентную среду, выравниваются 

возможности для развития и минимизируются доминирование одного из 

видов производства энергии или источников и путей поставок па ива. Вместе 

с этим отдается предпочтение повышению энергоэффективности и 

использованию энергии из альтернативных и возобновляемых источников. 

Обычно при этом учитываются и внедряются мероприятия по повышению 

надежности функционирования энергосистем, а также, как результат, 

уменьшение вредных выбросов в атмосферу и адаптации к изменениям 

климата. 

Сейчас это ставит перед Украиной новые экономические и 

технологические вызовы, для того чтобы быть весовым игроком на 

энергетическом рынке в континентальной Европе. Но в то же время 

открывает новые возможности для поиска и внедрения инновационных 

разработок в области добычи, переработки ископаемых видов топлива, 

производства, трансформации, поставки и потребления энергии, что 

приводит к необходимости в формировании новой энергетической политики 



32 

государства. 

Украина использует для собственных нужд различные источники 

энергии, такие как нефть, природный газ, уголь, атомная и гидроэнергия, 

энергия ветра и солнца и т.д. [16]. Она есть и в перспективе стремится 

оставаться одним из крупнейших производителем углеводородов и 

надежным транзитером энергоресурсов, обеспечивая безопасное и надежное 

их поставки как собственным потребителям, так и потребителям смежных 

рынков, а также вносит свой вклад в продолжение экономического роста и 

процветания для Украинской. 

Однако современное состояние отечественной электроэнергетики 

такой, что система централизованного электроснабжения не в состоянии 

обеспечить требования высокотехнологичного оборудования по надежности 

электроснабжения и качества электроэнергии. 

Перерывы в электроснабжении составляют около 10% от общего 

времени технологических процессов в течение года (против 0,1% в развитых 

странах), а продолжительность потребления некачественной электроэнергии 

(особенно для сельских потребителей) составляет около 45% от общего 

времени работы. 

Большая часть генерирующих активов и сетей энергоснабжения 

изношена и неэффективна. Подавляющее большинство блоков тепловых 

электростанций превысили предел физического износа и требует 

основательной модернизации или замены, большинство блоков атомных 

электростанций приближается к пределу проектного срока эксплуатации. 

Баланс мощности энергосистемы Украины характеризуется дефицитом 

регулирующих мощностей, что приводит нерациональное использование 

существующих мощностей и высокий уровень потерь. 

Неизбежное сокращение потребления ископаемых ресурсов в качестве 

органического топлива в ближайшее время поставит первоочередным 

вопросам использования других источников энергии, в том числе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
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Все эти факты свидетельствуют о том, что отечественная система 

электроснабжения требует коренных изменений. Одним из путей улучшения 

ситуации предлагается осуществления децентрализации электроснабжения. 

В то же время в последние годы, в результате изменений ценовой 

конъюнктуры, технологий и мировых трендов, доля других видов энергии в 

потреблении постепенно растет. 

Сегодня есть все основания ожидать их дальнейшего роста с 

соответствующим уменьшением доли ископаемого топлива в энергетическом 

балансе страны. 

Наличие в Украине всех указанных ресурсов, создание конкурентной 

рыночной среды и условий к системному развитию ресурсной базы для 

атомной энергетики, модернизации генерирующих мощностей и замещения 

сырьевой базы альтернативными видами топлива, дальнейшая разведка и 

добыча углеводородов, в том числе и нетрадиционных, а также более 

эффективное использование потенциала в области возобновляемой энергии 

будут способствовать постепенному усилению позиции Украины в 

рациональном производстве энергии и экономному ее потреблении. 

Построение и введение в эксплуатацию новых электростанций является 

длительным процессом, поэтому первоочередной мерой является создание 

самодостаточной структуры системы электроснабжения и оптимального 

сочетания крупных электростанций и распределенных источников 

электрической энергии отдельных (групп) потребителей региона с 

максимальной эффективностью их совместного функционирования в течение 

длительного времени с помощью новых научных методов . 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Исследования, представленные в работе, выполнялись на кафедре 

электроснабжения Национального технического университета Украины 

«Киевский Политехнический Институт Института энергосбережения и 

энергоменеджмента». 

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка 
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научно-технических предпосылок построения автономных источников 

энергии системы электроснабжения с заданными функциональными 

свойствами учитывая характер электроснабжения и закономерности 

надежностных-стоимостных характеристик для повышения надежности и 

эффективности автономного электроснабжения. Повышение энергетической 

эффективности автономных систем электроснабжения при использовании 

возобновляемых источников энергии. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- провести анализ существующих структур построения автономных 

систем электроснабжения, особенностей их функционирования и 

взаимосвязи с системой централизованного электроснабжения; 

- доказать возможность практического применения по 

функционированию комбинированной автономной системы 

электроснабжения для оценки энергоэффективности с использованием 

генерирующих установок ВИЭ; 

- предложить вариант оптимизированной структуры автономной 

системы электроснабжения, повышает энергетическую эффективность ее 

функционирования и обеспечивает надежное электроснабжение групп 

потребителей. 

- обосновать технико-экономические аспекты внедрения автономных 

систем электроснабжения групп потребителей. 

Объект исследования. Процессы функционирования 

комбинированных автономных систем электроснабжения с различными 

источниками энергии, интегрированных в систему централизованного 

электроснабжения. 

Предмет исследования. Методы оптимизации структуры 

функционирования комбинированных систем электроснабжения, процессы 

выработки электрической энергии генерирующими установками путем 

использования альтернативных источников энергии., 

Методы исследования. Проведенные исследования основываются на 
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современных методах вычислительной математики, прикладного 

статистического анализа, теории надежности, системного анализа и синтеза 

комплексных многоагрегатного систем, анализа информации с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Научная новизна исследования. 

- применен системный подход, комплексные исследования 

функционирования и комбинированных автономных электрогенерирующих 

установок, что позволило раскрыть направления повышения надежности 

электроснабжения и возможности для эффективного использования 

энергоресурсов 

- разработан надежностных-стоимостную оптимизацию структур 

комбинированных автономных систем электроснабжения с различными 

видами энергии, в основу которого положено использование коэффициента 

готовности и себестоимости электроэнергии, полученных на основе 

имитационной моделирования, что позволило реализовать заданные 

функциональные свойства систем на основе анализа их экономической 

эффективности с учетом показателей надежности. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 

возможности широкого применения полученных результатов для 

комплексного решения задач надежного и эффективного автономного 

электроснабжения для различных групп потребителей. Разработаны 

рекомендации по определению удельного электроснабжения и критической 

продолжительности перепв электроснабжения технологических процессов 

пищевой промышленности, а также рекомендации по оценке показателей 

надежности автономных систем электроснабжения и методика технико-

экономического и надежностных функционального обоснования объема 

автоматизации автономных систем электроснабжения, позволяющие 

реализовать принципы построения автономных систем электроснабжения 

при решении прикладных задач электроснабжения на ета и аванпроектування 

и использовании государственным предприятием ГП НЭК «Укрэнерго», 
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ABSTRACT  

The dissertation consists of an introduction, four sections of the main part, 

conclusions, list of used literary sources and applications. The full volume of the 

dissertation is 127 pages, including 88 pages of the main text and 5 appendices, 40 

illustrations, 2 tables, 72 bibliographic titles in the list of references, calculations 

and plotting made in the software products: «Microsoft Eхcel», «ENSI 

EAB»,«ENSI Profibitity». 

Actuality of theme. At present, significant changes are taking place in the 

approaches to the formation of the energy policy of the states: the transition from 

the outdated model of functioning of the energy sector, which is dominated by 

large producers, fossil fuels, inefficient networks, imperfect competition in the 

markets of natural gas, electricity, coal - to the new a model in which a more 

competitive environment is created, equal opportunities for development and the 

minimization of the dominance of one of the types of energy production or sources 

and ways of supplying pa yva. At the same time, it is preferable to increase energy 

efficiency and use of energy from alternative and renewable sources. Usually this 

takes into account and implements measures to improve the reliability of the 

functioning of the grids, as well as, as a result, the reduction of harmful emissions 

into the atmosphere and adaptation to climate change. 

At the moment, it puts Ukraine with new economic and technological 

challenges in order to be a major player in the energy market in continental 

Europe. At the same time, it opens up new opportunities for the search and 

implementation of innovative developments in the field of extraction, processing of 

fossil fuels, production, transformation, supply and consumption of energy, which 

necessitates the formation of a new energy policy of the state. 

Ukraine uses various sources of energy for its own needs, such as oil, natural 

gas, coal, atomic and hydro energy, wind and sun energy, etc. [16]. It is and in the 

long term aims to remain one of the largest producer of hydrocarbons and a 

reliable transit of energy resources, ensuring their safe and reliable supply to both 
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their own consumers and consumers of related markets, as well as contributing to 

continued economic growth and prosperity for Ukrainians. 

However, the current state of the domestic power industry is such that the 

system of centralized electricity supply is not able to provide the requirements of 

high-tech equipment in terms of reliability of electricity supply and quality of 

electric energy. 

Electricity breaks make up about 10% of the total time of technological 

processes during the year (against 0.1% in developed countries), and the duration 

of consumption of low-quality electricity (especially for rural consumers) is about 

45% of the total working time. 

Most of the generating assets and power supply networks are worn out and 

inefficient. The vast majority of thermal power blocks have exceeded the limit of 

physical wear and require major upgrades or replacements, most of the nuclear 

power plants are approaching the design lifetime. The power system balance of 

Ukraine is characterized by a deficit of regulatory capacities, which results in 

inefficient use of existing capacities and high losses. 

The inevitable reduction in the consumption of fossil resources as organic 

fuel will in the near future place the priority issue on the use of other energy 

sources, including renewable energy sources (RES). 

All these facts indicate that the domestic power supply system needs radical 

changes. One of the ways to improve the situation is to implement decentralization 

of electricity supply. 

At the same time, in recent years, due to changes in price conditions, 

technologies and world trends, the share of other types of energy in consumption is 

gradually increasing. 

Today there is every reason to expect them to grow further with a 

corresponding decrease in the share of fossil fuels in the energy balance of the 

country. 

Availability of all these resources in Ukraine, creation of a competitive 

market environment and conditions for the systematic development of the resource 
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base for nuclear energy, modernization of generating capacities and replacement of 

the raw material base with alternative fuels, further exploration and extraction of 

hydrocarbons, including non-traditional, and more efficient use the potential in the 

field of renewable energy will contribute to the gradual strengthening of Ukraine's 

position in rational energy production and economical consumption. 

Construction and commissioning of new power plants is a long process, 

therefore, the first step is to create a self-sufficient structure of the power supply 

system and optimal combination of large power plants and distributed power 

sources of separate (groups) consumers of the region with maximum efficiency of 

their joint operation for a long time with the help of new scientific methods . 

Relationship of work with scientific programs, plans, themes. The 

research presented in the work was carried out at the Department of Electrical 

Supply of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic 

Institute of the Institute for Energy Saving and Energy Management". 

The aim and tasks of the study. The aim of the work is to develop the 

scientific and technical preconditions for the construction of autonomous energy 

sources of the power supply system with given functional properties, taking into 

account the nature of the electricity supply and the patterns of reliability and cost 

characteristics for increasing the reliability and efficiency of autonomous power 

supply. Increasing the energy efficiency of autonomous power supply systems with 

the use of renewable energy sources. 

The goal set requires solving the following tasks: 

- to carry out an analysis of the existing structures of the construction of 

autonomous power supply systems, the peculiarities of their functioning and the 

interconnection with the system of centralized electricity supply; 

- to prove the possibility of practical application of the operation of a 

combined autonomous power supply system for energy efficiency assessment 

using renewable energy generating units; 

- to offer a variant of the optimized structure of the autonomous system of 

electricity supply, which increases the energy efficiency of its operation and 
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provides reliable electricity supply groups of consumers. 

- to substantiate the technical and economic aspects of the implementation of 

self-contained power supply systems of consumer groups. 

Object of study. Processes of operation of combined independent power 

supply systems with different energy sources, integrated into the system of 

centralized electricity supply. 

Subject of study. Methods of optimizing the structure of functioning of 

combined power supply systems, processes for generating electricity by generating 

installations through the use of alternative energy sources. 

The researching methods. The conducted researches are based on modern 

methods of computational mathematics, applied statistical analysis, reliability 

theory, system analysis and synthesis of complex multi-aggregate systems, 

information analysis using modern computer technologies. 

Scientific novelty of the research results. 

- a systematic approach, integrated research of operation and combined 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На теперішній час у світі відбуваються значні 

зміни у підходах до формування енергетичної політики держав: здійснюється 

перехід від застарілої моделі функціонування енергетичного сектору, в якому 

домінують великі виробники, викопне паливо, неефективні мережі, 

недосконала конкуренція на ринках природного газу, електроенергії, вугілля 

– до нової моделі, в якій створюється більш конкурентне середовище, 

вирівнюються можливості для розвитку й мінімізуються домінування одного 

з видів виробництва енергії або джерел та шляхів постачання палива. Разом з 

цим віддається перевага підвищенню енергоефективності й використанню 

енергії з альтернативних та відновлювальних  джерел. Зазвичай при цьому 

враховуються та впроваджуються заходи із підвищення надійності 

функціонування енергосистем, а також, як результат, зменшення шкідливих 

викидів в атмосферу та адаптації до змін клімату. 

Наразі це ставить перед Україною нові економічні та технологічні 

виклики, для того щоб бути ваговим гравцем на енергетичному ринку в 

континентальній Європі. Але водночас відкриває нові можливості для 

пошуку та впровадження інноваційних розробок у галузі видобутку, 

переробки викопних видів палива, виробництва, трансформації, постачання і 

споживання енергії, що зумовлює потребу у формуванні нової енергетичної 

політики держави.  

Україна використовує для власних потреб різноманітні джерела енергії, 

такі як нафта, природний газ, вугілля, атомна і гідроенергія, енергія вітру і 

сонця тощо[16]. Вона є і в перспективі прагне залишатися одним із 

найбільших виробником вуглеводнів та надійним транзитером 

енергоресурсів, забезпечуючи безпечне і надійне їх постачання як власним 

споживачам, так і споживачам суміжних ринків, а також вносить свій внесок 

в продовження економічного зростання і процвітання для українців.   

Проте сучасний стан вітчизняної електроенергетики такий, що система 
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централізованого електропостачання не в змозі забезпечити вимоги 

високотехнологічного обладнання щодо надійності електропостачання та 

якості електричної енергії.  

Перерви в електропостачанні складають близько 10% від загального 

часу технологічних процесів протягом року (проти 0,1% у розвинених 

країнах), а тривалість споживання неякісної електроенергії (особливо для 

сільських споживачів) складає близько 45% від загального часу роботи.  

Більша частина генеруючих активів та мереж енергопостачання 

зношена та неефективна. Переважна більшість блоків теплових 

електростанцій перевищили межу фізичного зношення й потребує ґрунтовної 

модернізації або заміни, більшість блоків атомних електростанцій 

наближається до межі проектного терміну експлуатації. Баланс потужності 

енергосистеми України характеризується дефіцитом регулюючих 

потужностей, що зумовлює нераціональне  використання  існуючих  

потужностей та  високий  рівень  втрат. 

Неминуче скорочення споживання викопних ресурсів в якості 

органічного палива найближчим часом поставить першочерговим питанням 

використання інших джерел енергії, у тому числі відновлювальних джерел 

енергії (ВДЕ). 

Усі ці факти свідчать про те, що вітчизняна система електропостачання 

потребує докорінних змін. Одним із шляхів поліпшення ситуації 

пропонується здійснення децентралізації електропостачання . 

Водночас в останні роки, внаслідок змін цінової кон’юнктури, 

технологій та світових трендів, частка інших видів енергії у споживанні 

поступово зростає.  

Сьогодні є всі підстави очікувати їх подальшого зростання з 

відповідним зменшенням частки викопного палива в енергетичному балансі 

країни.  

Наявність в Україні усіх зазначених ресурсів, створення конкурентного 

ринкового середовища та умов до системного розвитку ресурсної бази для 
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атомної енергетики, модернізації генеруючих потужностей та заміщення 

сировинної бази альтернативними видами палива, подальша розвідка та 

видобуток вуглеводнів, у тому числі й нетрадиційних, а також більш 

ефективне використання потенціалу в галузі відновлюваної енергії 

сприятимуть поступовому посиленню позиції України у раціональному 

виробництві енергії та ощадливому її споживанні. 

Побудова та введення в експлуатацію нових електростанцій є тривалим 

процесом, тому першочерговим заходом є створення самодостатньої 

структури системи електропостачання та оптимального поєднання великих 

електростанцій і розподілених джерел електричної енергії окремих (груп) 

споживачів регіону з максимальною ефективністю їх спільного 

функціонування протягом тривалого часу за допомогою нових наукових 

методів. 

Зв'язок роботи з науковими  програмами, планами, темами. 

Дослідження, що представлені у роботі, виконувались на кафедрі 

електропостачання Національного технічного університету України 

«Київський Політехнічний Інститут Інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту».  

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка науково-

технічних передумов побудови автономних джерел енергії системи 

електропостачання із заданими функціональними властивостями враховуючи 

характер електропостачання і закономірності надійнісно-вартісних 

характеристик для підвищення надійності та ефективності автономного 

електропостачання. Підвищення енергетичної ефективності автономних 

систем електропостачання за умови використання відновлюваних джерел 

енергії. 

Поставлена мета вимагає розв’язання таких задач: 

- провести аналіз існуючих структур побудови автономних систем 

електропостачання, особливостей їх функціонування та взаємозв’язку з 

системою централізованого електропостачання; 
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- довести можливість практичного застосування щодо функціонування 

комбінованої автономної системи електропостачання для оцінки 

енергоефективності з використанням генеруючих установок ВДЕ; 

- запропонувати варіант оптимізованої структури автономної системи 

електропостачання, що підвищує енергетичну ефективність її 

функціонування і забезпечує надійне електропостачання груп споживачів. 

- обґрунтувати техніко-економічні аспекти впровадження автономних 

систем електропостачання груп споживачів. 

Об’єкт дослідження. Процеси функціонування комбінованих 

автономних систем електропостачання з різними джерелами енергії, 

інтегрованих у систему централізованого електропостачання.  

Предмет дослідження. Методи оптимізації структури функціонування 

комбінованих систем електропостачання, процеси вироблення електричної 

енергії генеруючими установками шляхом використання альтернативних 

джерел енергії.,  

Методи дослідження. Проведені дослідження ґрунтуються на 

сучасних методах обчислювальної математики, прикладного статистичного 

аналізу, теорії надійності, системного аналізу та синтезу комплексних 

багатоагрегатних систем, аналізу інформації з використанням сучасних 

комп’ютерних технологій. 

Наукова новизна результатів дослідження. 

- застосовано системний підхід, комплексні дослідження 

функціонування і комбінованих автономних електрогенеруючих установок, 

що дозволило розкрити напрямки підвищення надійності електропостачання 

та можливості до ефективного використання енергоресурсів 

- розроблено надійнісно-вартісну оптимізацію структур комбінованих 

автономних систем електропостачання з різними видами енергії, в основу 

якого покладено використання коефіцієнта готовності та собівартості 

електроенергії, одержаних на основі імітаційної моделювання, що дало змогу 

реалізувати задані функціональні властивості систем на основі аналізу їх 



49 

економічної ефективності з урахуванням показників надійності. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

широкого застосування отриманих результатів для комплексного розв’язання 

задач надійного та ефективного автономного електропостачання для різних 

груп споживачів. Розроблені рекомендації щодо визначення питомого 

електропостачання  та критичної тривалості перепв електропостачання 

технологічних процесів харчової промисловості, а також рекомендації щодо 

оцінки показників надійності автономних систем електропостачання та 

методика техніко-економічного і надійнісно-функціонального обгрунтування 

об’єму автоматизації автономних систем електропостачання, що дозволяють 

реалізувати принципи побудови автономних систем електропостачання при 

розв’язанні прикладних задач електропостачання на етапі аванпроектування і 

використанні державним підприємством ДП НЕК «Укренерго», ТОВ «ДТЕК 

ЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК ЕСКО», ТОВ «ДТЕК WindPOWER», а також 

Науково - дослідний інститут автоматики та енергетики «Енергія» та 

Національний Університет  харчових технологій  зацікавлені  в теоретичних, 

науково-методичних та практичних результатах дисертаційного дослідження. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 2 наукові праці в 2 тезах 

доповідей на наукових конференціях. 

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із 

вступу, тьох розділів основної частини, висновків, списку використаних 

літературних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає __ сторінок, 

у тому числі __ сторінок основного тексту, __ ілюстрації, __ таблиць, список 

використаних джерел, що містить __ найменування на _-х сторінках, та _ 

додатки на __-ти сторінках. 
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1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 

1.1  Способи реалізації комбінованих автономних систем 

електропостачання  за участю поновлювальних джерел енергії 

 

На теперішній час у світі відбуваються значні зміни у підходах до 

формування енергетичної політики держав: здійснюється перехід від 

застарілої моделі функціонування енергетичного сектору, в якому домінують 

великі виробники, викопне паливо, неефективні мережі, недосконала 

конкуренція на ринках природного газу, електроенергії, вугілля – до нової 

моделі, в якій створюється більш конкурентне середовище, вирівнюються 

можливості для розвитку й мінімізуються домінування одного з видів 

виробництва енергії або джерел та шляхів постачання палива. Разом з цим 

віддається перевага підвищенню енергоефективності й використанню енергії 

з альтернативних та відновлювальних  джерел. Зазвичай при цьому 

враховуються та впроваджуються заходи із підвищення надійності 

функціонування енергосистем, а також, як результат, зменшення шкідливих 

викидів в атмосферу та адаптації до змін клімату. 

Організація резервного електропостачання особливо актуальна в 

умовах сильного зносу загальних електромереж. У багатьох випадках, 

відключення електроенергії навіть на кілька годин може спричинити за 

собою величезні витрати. Якість електроенергії, яка виробляється 

автономними електрогенераторами, має параметри на рівні, а часом і кращі, 

ніж в централізованій мережі. Це особливо важливо при використанні їх як 

джерел енергії для об'єктів, оснащених обладнанням, чутливим до якості 

електроенергії.  

Ступінь участі електрообладнання відновлюваної енергетики в 

електрифікації об'єкта залежить від багатьох факторів, серед яких 

найважливішими є: енергетичний потенціал ВДЕ і його зміна в часі, потреби 
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об'єкта в потужності і енергії, вимоги до надійності електропостачання, 

економічні показники. Залежно від цих та інших чинників вибирається склад і 

структура автономної системи електропостачання об’єкту. 

По складу сучасні енергетичні установки для автономного 

електропостачання можуть бути побудовані на основі автономних вітрових і 

сонячних електростанцій або на основі спільного використання 

електроустановок відновлюваної енергетики та дизельних електростанцій. 

Варіант з дизельною генерацією може бути реалізований з використанням 

ДЕС в якості резервного джерела живлення, або для спільної роботи з 

електроустановками відновлюваної енергетики на загальне навантаження [2]. 

Змінний характер графіків електроспоживання та енергетичного 

потенціалу відновлюваних джерел енергії, автономна система 

електропостачання потребує додати до основного обладнання пристрій 

накопичення електричної енергії. Узагальнена структура автономних 

сонячних та вітрових електростанцій наведена на рисунку 1.1. 

Дана схема живиться від акумуляторної батареї через автономний 

інвертор. Потужність накопичувача інвертора підбирається під пікову 

потужність навантаження. Середня потужність навантаження на 

конкретному часовому інтервалі визначається позитивним енергетичним 

балансом накопичувача, коли його енергія, отримана від ВДЕ, перевищує 

енергію віддану в навантаження (з урахуванням коефіцієнтів корисної дії і 

раціональних режимів роботи енергетичного обладнання, в першу чергу 

акумуляторних батарей). Баластове навантаження приймає можливі 

надлишки електроенергії, що не споживається в поточний часовий інтервал 

акумуляторною батареєю та навантаженням. [3]. 

На даний час, забезпечити неперервне електропостачання потужних 

споживачів тільки за рахунок відновлюваних джерел енергії немає 

можливості: істотні добові зміни потенціалу вітру і сонячного 

випромінювання, які зазвичай не відповідають сезонним змінам графіків 

енергоспоживання.  
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Рисунок 1.1 – Автономне електропостачання з використанням ВДЕ 

 

Поєднання сталого джерела електроенергії (ДЕС) і нестабільного 

поновлюваного дозволяє побудувати універсальні енергетичні комплекси з 

високими техніко-економічними характеристиками, що надійно 

забезпечують електропостачання різних децентралізованих об'єктів [3]. 

Можливість відключення ДЕС в періоди високих значень потенціалу 

відновлюваних енергоресурсів досягається ускладненням складу гібридного 

енергетичного комплексу і алгоритмів управління його елементами. 

 Узагальнена схема гібридної системи електропостачання даного типу 

приведена на рис.1.2. 

В період високого потенціалу ВДЕ, дизельний генератор відключається. 

Коливання споживання електроенергії та генерації від ВДЕ згладжуються 

запасом енергії в акумуляторах ДБЖ, що дозволяє зменшити кількість 

запусків ДЕС. 

В режимі роздільної роботи ППЕ відновлюваного енергоджерела 

повинен мати відносно велику встановлену потужність. Відповідно, миттєва 

потужність вітрової або сонячної електростанції може істотно перевищувати 

номінальне навантаження. Для утилізації надлишкової електроенергії 

передбачається використання баластного навантаження БН. 
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Рисунок 1.2 – Гібридний енергетичний комплекс з дублюючої ДЕС. 
 

Частка «зеленої» електроенергії в загальному енергетичному балансі 

даної системи електропостачання, зазвичай, становить не менше 50%. 

При менших встановлених потужностях установок відновлюваної 

енергетики збільшується навантаження на дизельну генерацію. Зростання 

відносної тривалості режимів генерації перетворювачу первинного 

енергоресурсу, ВДЕ недостатньої для поточного покриття навантаження, 

визначає доцільність режимів паралельної роботи паливного і поновлюваного 

компонента гібридної системи електропостачання. Реалізація такого роду 

режиму вимагає додаткового ускладнення алгоритмів управління 

енергетичного комплексу введенням в його склад відповідного обладнання: 

універсального інвертора, здатного працювати автономно і паралельно з 

електричною мережею, пристрою синхронізації [4]. 

Структура таких комплексів показана на рис.1.3. 
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Рисунок 1.3  – Гібридний енергетичний комплекс з шиною змінного 

струму і інверторною ДЕС 

 

 

Рисунок 1.4 – Гібридний енергетичний комплекс з шиною постійного 

струму. 
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Зазвичай, в якості перетворювача напруги (надалі – ПН) в таких 

системах використовуються випрямно-інверторні перетворювачі частоти. 

Такі ж перетворювачі входять до складу сучасних вітроелектростанцій. Ця 

обставина, а також генерація електроенергії фотоелектричними модулями 

постійного струму, визначають можливість об'єднання енергоджерел 

гібридної системи на шині постійного струму (рис.1.4). 

Переваги використання шини змінного струму проявляються при 

побудові системи розподіленої генерації, що зазвичай має місце при інтеграції 

енергоустановок ВДЕ в існуючі системи електропостачання [5]. 

Спільна робота в автономній системі електропостачання ДЕС і 

установок відновлюваної енергетики найбільш раціонально описується як 

робота вітро- та фотоелектростанції на електричну мережу, утворену 

дизельною електростанцією. ДЕС в цьому випадку розглядається як основне 

джерело електроенергії, а участь в генерації відновлюваних джерел 

електроенергії дозволяє зекономити значну частину палива [6]. 

Умовами стійкості та надійності системи електропостачання 

визначаються співвідношеннями потужностей ДЕС і мережевих інверторів 

фото- або вітроелектростанцій,  такими, щоб миттєва потужність не 

перевищувала 40-50% потужності ДЕС. Структура такого комплексу наведена 

на рис.1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Гібридний енергетичний комплекс з постійно діючою 

ДЕС 
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Перевагою подібних комплексів є їх простота, що дозволяє знизити 

початкові капіталовкладення та зменшити частку обслуговування 

обладннання. 

Невеликий обсяг заміщення дизельної генерації  є основним недоліком 

подібних систем. 

 

1.2 Світові тенденції та загрози розвитку відновлювальних джерел 

енергії 

 

В даний час панівне становище на ринку генерації електроенергії 

займає централізована енергетика, що складається з великих електростанцій і 

розгалуженої мережі ліній електропередачі (ЛЕП). 

Особливість централізованої енергетики полягає в зосередженні 

переважно поблизу таких енергоресурсів як кам'яне вугілля, мазут, нафта, 

потужні річки і т.д. Однак найчастіше великі споживачі електричної енергії 

розташовуються далеко від джерел енергії, що передбачає наявність ЛЕП 

різної протяжності. Транспортування електричної енергії на далекі відстані 

тягне за собою неминучі її втрати. 

Україна є типовим прикладом країни з уже розвиненою системою 

централізованого електропостачання та одночасно має істотну потребу в 

децентралізованих джерелах енергії.  

Відокремлені мережі мають ряд незаперечних переваг, таких як: 

– низькі втрати через малу віддаленості споживачів від джерела; 

– розвантаження існуючих ліній з усіма наслідками, що випливають 

плюсами; 

– підвищення надійності електропостачання за рахунок збільшення 

кількості джерел. 

Найбільшого поширення децентралізовані системи електропостачання 

отримали для забезпечення електричною енергією наступних груп 

споживачів: 
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– індивідуальні споживачі невеликої потужності від одиниць до 

десятків кВт - котеджі і заміські будинки, метеостанції, вежі стільникового 

зв'язку, польові об'єкти і експедиції, фермерські господарства, прикордонні, 

радарні і навігаційні пости і т.д.; 

– групові непромислові споживачі встановленою потужністю від 

десятків до сотень кВт - окремі великі житлові будівлі та мікрорайони, різні 

об'єкти соціальної сфери, торгові підприємства і установи охорони здоров'я, 

села, села, селища малоповерхової забудови і т. д.; 

– промислові підприємства з встановленою потужністю від сотень до 

тисяч кВт. 

Треба відзначити, що загальноприйнятого терміна «мала енергетика» в 

даний час немає. В електроенергетиці до малих електростанцій прийнято 

відносити електростанції потужністю до 30 МВт з агрегатами одиничною 

потужністю до 10 МВт. 

Одним з найбільш перспективних напрямків підвищення енергетичної 

ефективності локальних систем електропостачання є використання в 

енергетичному балансі регіонів відновлюваних джерел енергії і оптимізація 

режимів роботи основного енергетичного обладнання. 

У загальному випадку системи децентралізованого електропостачання 

на базі ВДЕ в залежності від типу використання первинного енергоносія 

можна розділити на групи: 

– вітроелектричних установки; 

– фотоелектричні модулі; 

– малі гідроелектростанції; 

– геотермальні станції; 

– теплові електростанції (когенераційні і тригенераційні системи), в 

якості первинного палива використовують енергію біомаси та / або викопне 

паливо. 

Уряди різних держав (Німеччина, США, Швеція, Норвегія, Данія) 

приділяють велику увагу підвищенню енергетичної ефективності та 
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інвестиційної привабливості проектів з відновлюваними джерелами енергії, 

що дозволило вивести альтернативну енергетику на передовий рівень, 

демонструючи свої незаперечні переваги в генерації електричної енергії. 

Стан ВДЕ в країнах, що розвиваються обумовлено необхідністю 

електрифікації автономних споживачів. Найчастіше саме в цих країнах 

сприятливі кліматичні умови для впровадження енергетичних установок на 

базі ВДЕ (Китай, Африканські держави, Латинська Америка і ін.). 

Управління енергетичної інформації США опублікувало енергетичну 

статистику за  2017 рік. Згідно з нею, сонячна енергетика, включаючи 

фотоелектричні і теплові  (CSP) станції, збільшила виробництво електричної 

енергії  на 40,5% у порівнянні з минулим 2016 роком. 

Фотоелектрична генерація (основний сегмент сонячної енергетики) 

зросла на 43,4%.  Обсяги  виробництва  електроенергії на основі сонця 

склали 77 ТВт*год, що відповідає 1,92% сумарного виробництва  

електроенергії в країні. 

Вітроенергетика США виробила 254 ТВт*год електроенергії, на 12%  

більше , ніж у 2016 році. Сонце і вітер спільно виробили 8,2% електроенергії, 

загалом більше, ніж дала гідроенергетика. За 2016 рік їх доля склала 6,9%. 

У будь-якому випадку – це значні обсяги енергії (енергетика США 

виробляє у 4 рази більше електроенергії, ніж російська).  

До того ж важливо оцінити динаміку росту. Якщо у 2015 році доля 

сонячної енергії становила менше 1%, то на теперішній час вона майже 

подвоїлась. А в чотирьох штатах США – Каліфорнії, Гавайї, Невада і 

Вермонт  сонячна енергетика виробила більше 10% електроенергії, а 

Каліфорнія – 15%. 

Треба відмітити, що виробництво електроенергії в цілому по країні  

скоротилось на 1,5%,  генерація на основі викопного палива – на 5,3%,  а 

доля вугілля вперше впала нижче 30%.. При цьому виробництво 

електроенергії газовими електростанціями скоротилось за рік на 7,7% (хоча 

електростанцій з використання в якості палива газу будується достатньо. як і 
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видобування газу теж). 

Всього безвуглецеві джерела (у тому числі атомна енергетика) 

виробили спільно 37,5% електроенергії від загальної кількості, при цьому 

вироблення мирного атому залишилось на попередньому рівні. 

На прикладі свіжої американської статистики видно, що приріст 

сучасної економіки не обов'язково пов'язаний з ростом споживання енергії та 

відходів. 

За оцінками фахівців економіка США виросла на 2,3%, а споживання 

електроенергії впало на 1,5%. Також прогнозується, що у порівнянні з 2016 

роком обсяги викидів СО2 в атмосферу залишаться на тому ж рівні, або 

навіть дещо скоротяться. [7] 

Аналізуючи статистичні дані щодо росту встановленої потужності ФВ - 

систем у Німеччині,  починаючи з 2001 року і за весь період 2001-2016р.р., 

відслідковується  тенденція зростання потужності ФВ- систем:  різкий 

стрибок у 2008-2012 роках і практично абсолютний штиль, починаючи з 2014 

року.У 2016 році приріст встановленої потужності склав всього 1ГВт, а 

сумарна встановлена потужність склала 40,5ГВт, тобто відбулася практично 

повна зупинка зростання. 

Аналогічна  картина  відбувалася і з сумарною згенерованою 

електричною потужністю ФВ - систем по роках (2001-2016). Усього ж у 2016 

році ФВ Німеччини дала біля 21% електроенергії з усіх відновлювальних 

джерел енергії (далі - ВДЕ). Сумарно, починаючи з 2001 року, ФВ 

згенерувала 218,9 ТВт*год. 

На сьогодні тенденції в сонячній енергетиці Іспанії вкрай схожі з 

Німеччиною: короткий пік зростання встановленої потужності, який швидко 

затухає при зниженні тарифу, крім цього 2015 рік показав зниження 

встановленої потужності. Тим не менш треба відмітити, що сонячна  

електроенергетика  переживає стадію стагнації. І це одна із найбільш 

сонячних європейських країн.   

До речі, схожа картина і ситуація ще в одній сусідній країні – 
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Португалії. В ній у 2015 році відбулося падіння встановленої потужності по 

відношенню до минулого року наполовину (63 Мвт в 2015 році проти 110 

Мвт у 2014р.)  

Також стагнація росту встановленої потужності спостерігається в таких 

країнах, як Бельгія, Нідерланди, Таїланд, Ізраїль. Інші країни можна 

розділити умовно на 2 групи. 

Перша – у них сонячна енергетика не отримала промислового 

розвитку. У цій групі перебувають Швеція, Норвегія, Мексика. 

Друга –  у них доля сонячної енергетики коливається від 0,1%  до 1 %, 

вона не грає суттєвої ролі в енергетиці країн і все ще перебуває на 

передпіковому етапі зростання, що відповідає 2006-2009 рокам у Німеччині. 

До неї відносяться США, Китай, Індія, Туреччина, Франція, Південна Корея, 

Японія. Саме розвиток у цих країнах дозволяє говорити про зростання 

встановленої потужності у світовому масштабі (у першу чергу за рахунок 

Китаю). 

За минулий 2017 рік в Бельгії було встановлено 264 МВт сонячних 

електростанцій , що на 50% більше, ніж у 2016 році. Такі попередні дані 

опубліковано місцевою асоціацією відновлювальної енергетики APERE. 

Цифри річного приросту далекі від рекордних показників початку 2010 

року, коли у країні було введено привабливі для інвесторів система зелених 

тарифів та інші сприятливі умови. У 2011 році річний приріст навіть 

перевищив 1 ГВт.  

 Асоціація вважає, що приріст у минулому році у значній мірі 

обумовлений зниженням вартості обладнання. Самими активними 

інвесторами в сонячну генерацію виступили громадяни країни – 86% 

побудованого обсягу припадає на покрівельні електростанції одиничною 

потужністю до 10КВт.  

Встановлена потужність фотоелектричної сонячної енергетики Бельгії 

наприкінці 2017 року досягла 3,816ГВт, що становить в середньому 336 Вт на 

кожного мешканця. 
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У 2017 році бельгійська сонячна енергетика виробила 3,2ТВт*год 

електроенергії, що становить близько 4 % від спожитої країною енергії, а це 

81,2 ТВт*год. 

Відновлювальна енергетика в цілому виробила 18% електроенергії. 

До 2040 року встановлена потужність сонячної енергії Бельгії має 

вирости до 18ГВт. Теперішній обсяг сонячної енергії Бельгії з населенням 11 

млн. чол. в 2,1 рази  перевищив цільовий показник розвитку галузі Росії до 

2024р.(а це 1.8 ГВт). 

За  результатами опублікованих попередніх даних щодо розвитку 

сонячної енергетики за 2017 рік у Нідерландах було побудовано 700 МВт 

сонячних електростанцій. Це рекордний річний приріст за всю її історію. 

Встановлена потужність досягла 2,75 ГВт. (для порівняння:  у Росії сонячна 

енергетика має зрости до 1,76% тільки у 2024 році). 

У 2016 році в Нідерландах було побудовано 534МВт, у 2015р. – 

467МВт. 

Частка сонячної енергії у загальному споживанні електроенергії зросла 

до 1,75%, тоді як у 2015 році вона становила всього менше 1%. 

Структура виробництва відновлювальної електроенергетики в 

Нідерландах показує про значний приріст генерації на основі вітру і сонця і 

зниження частки генерації на основі біомаси. 

Нідерланди поки що відстають від сусідньої Бельгії в плані розвитку 

сонячної енергетики, але найближчими 1-2 роками ситуація має змінитися. 

Очікується, що у 2018 році Нідерланди можуть стати «гігаватним ринком», 

тобто за рік у країні буде введено в експлуатацію більше 1 ГВт сонячних 

електростанцій. 

Європейська асоціація вітроенергетики Wind Europe опублікувало 

щорічну доповідь, в якій відображено статистичні дані не тільки по стану 

справ у своїй галузі, але й в електроенергетиці ЄС в цілому «Wind in power 

2016 European statistics». 

Основний висновок, який можна зробити із зазначеного документу, є 
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те, що відновлювальна енергетика уже не «ніша» і не «альтернатива», а 

базова, основна енергетика. Справа в тому, що генеруючи потужності в 

інших секторах електроенергетики ЄС вже декілька років підряд практично 

не будуються. 

У 2014-2015 роках 100% чистого приросту потужності  в європейській 

енергетиці припало на ВДЕ (чистий приріст – це різниця між побудованими і 

виведеними потужностями). 

У 2016 році відновлювальна енергетика – це 96% чистого приросту, 

оскільки в газовій генерації було побудовано 3115МВт, а виведено 2256МВт. 

Навіть, якщо взяти весь сімнадцятирічний період (2000-2016р.р.), то 

виявиться, що вітряна  і сонячна енергетика  посідають відповідно перше і 

друге місця по показнику чистого приросту.  

Європейська вітроенергетика у 2016 році виробила майже 300ТВт-год 

електроенергії, або 10,4% європейського споживання (за обсягами 

виробництва вітроенергетика все ще перебуває на 5-му місці серед усіх 

способів генерації). 

У минулому році 44% усіх нових потужностей у вітряній енергетиці 

припало на Німеччину (5443МВт), далі йде Франція (1561МВт). 

У Франції, Нідерландах, Фінляндії, Ірландії і Литві було встановлено 

рекордні за всю історію потужності у вітроенергетиці. 

У Данії доля вітру у споживанні електроенергії склала 36,8%, в Ірландії 

– 27%, у Португалії - 24,7%, в Іспанії – 19%, Німеччині -16% . [] 

Таким чином можна ще раз підкреслити те, що відбувається зростання 

частки вітрових електростанцій і відновлювальних джерел енергії в цілому у 

виробництві електроенергії ЄС. [16] 

Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» 

альтернативні джерела енергії - авдновлювані джерела енергії, до яких 

відноситься енергія сонця, вітру, геотермальна енергія, енергія хвиль і 

припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу 

каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до 
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яких відноситься доменний і коксовий гази, газ метан дегазації вугільних 

родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів 

[12]. 

Дисбаланс у розвитку енергетичного комплексу, орієнтованого на 

централізоване електро- і теплопостачання і значне (більше 40%) 

виробництво енергії на АЕС; вимогами до скорочення викидів парникових 

газів, збільшенням вартості первинної енергії, дефіцит і поступове 

виснаження паливно-енергетичних ресурсів, призводить до необхідність 

використання енергії альтернативних джерел в економіці країни. 

Використання альтернативних джерел енергії набуло особливої актуальності 

в умовах поширення концепції її сталого розвитку [13]. Поняття стійкого 

розвитку було вперше запропоновано в 1987 році в звіті Комісії з питань 

навколишнього середовища і розвитку Організації Об'єднаних націй. Основні 

цілі концепції сформульовані в міжнародних документах і програмах, 

розроблених під егідою ООН, і стосуються широкого спектру проблем, які 

охоплюють економічні, громадські та екологічні сфери діяльності [14]. 

В умовах України за допомогою вітроустановок можливим є 

використання 15 - 19% річного об’єму енергії вітру, що проходить крізь 

перетин поверхні вітроколеса. Середньорічна кількість сонячного 

випромінювання, що потрапляє на 1м2 поверхні, на території України 

коливається від 1070кВт*год./м2  

Щорічно на територію України надходить 720 млрд МВт.*год. 

сонячної енергії, що дорівнює 88 400 млн тон у. п. Це значно перевищує 

сучасне споживання енергії нашою країною. 

В даний час частка ВДЕ в структурі генерації енергії України 

становить 0,075% (рис 1.14). Енергетична стратегія України до 2035 року 

передбачає збільшення на 25% використання ВДЕ. Найбільший розвиток 

очікується в використанні енергії вітру і сонця [16]. 
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Рисунок 1.14 –  Структура споживання первинної енергії в Україні в 2017 

році 

 

У 2015 році була прийнята оновлена Енергетична стратегія України до 

2035 року [16], в якій враховані сучасні тенденції світового розвитку 

енергетичної галузі. Пріоритетними напрямками Енергостратегії є наступні: 

Стимулювання будівництва СЕС та ВЕС, сприяння створенню системи 

прогнозування генерації електроенергії;  

- уведення в експлуатацію нових агрегатів ГЕС та ГАЕС (за умови 

підтвердження екологічної безпеки проектів;  

- збільшення використання біомаси у генерації електро- та 

теплоенергії;  

- стимулювання генерації електроенергії малопотужними установками 

ВДЕ;  

- забезпечення реалізації проектів з децентралізації енергопостачання 

на місцевому рівні (на основі використання відновлюваної енергетики, 

«розумних мереж», підвищення енергоефективності);  

- створення умов для формування системи з логістичного забезпечення 

та інфраструктури для збирання біологічної сировини та подальшого її 

транспортування;  

- вивчення можливості та, за доцільністю, впровадження використання 

акумуляторів для балансування енергетичної системи, у тому числі з метою 

нівелювання нерівномірної роботи генеруючих потужностей ВДЕ;  
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- удосконалення механізму стимулювання виробництва енергетичного 

устаткування в Україні.  

Відповідно до даного документа прогноз технічно досяжного 

використання потенціалу ВДЕ в 2030 році складе 12,6% всієї встановленої 

потужності або 8 ГВт (14 ГВт з урахуванням ГЕС), а обсяг генерації - 14 ТВт 

· год (28 ТВт · год з урахуванням ГЕС) [16]. 

Використання альтернативних джерел, як у всьому світі, так і в Україні 

має ряд очевидних переваг у порівнянні з традиційними ресурсами: 

– використання ВДЕ дозволяє знизити рівень викидів в атмосферу і 

забруднення навколишнього середовища, зменшити витрати на переробку 

відходів енергетичних об'єктів; 

– відновлювані джерела невичерпні; 

– терміни окупності будівництва енергетичних об'єктів з 

використанням ВДЕ коротше, ніж у електростанцій на викопному паливі; 

– витрати на забезпечення енергією децентралізованих споживачів і 

регіонів менше; 

– використання ВДЕ пов'язане з розвитком наукомістких галузей з 

мультиплікативним економічним ефектом; 

– ВДЕ ближче до споживача, що зменшує витрати на 

транспортування. 

Однак поряд з перерахованими вище перевагами використання ВДЕ 

існує низка завдань, які суттєво гальмують процес. 

Для ефективного розвитку ВДЕ необхідні нормативні правові акти, що 

стимулюють використання ВДЕ і забезпечують на практиці вільний доступ їх 

виробників до електричних мереж. 

У енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел висока 

собівартість, високі інвестиційні ризики і початкові капітальні витрати, що 

робить такі проект менш привабливими  та рентабельними для інвесторів. 

До того ж очевидна добова, сезонна і погодна нестабільність генерації 

електроенергії з ВДЕ, менша потужність тепло- і електростанцій, недостатній 
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розвиток машинобудування і технологічної бази для виробництва 

устаткування, неготовність автопарку до масового переходу на біопаливо, 

схильність електроенергетичних мереж до централізованого постачання і 

великим одиничним потужностям [18]. 

 

1.3 Можливості та бар'єри на шляху використання потенціалу 

альтернативних джерел енергії 

 

Глобальні тенденції розвитку енергетики Декарбонізація енергетики 

набуває більшого впливу з точки зору запобігання зміні клімату, що вливає 

на формування балансу енергогенеруючих потужностей. Прийняття 

Паризької кліматичної угоди ставить перед міжнародною спільнотою 

завдання щодо покладання на себе нових цілей протидії змінам клімату та 

інтенсифікації зусиль, у тому числі Україною.  

Важливу роль у виконанні цього завдання будуть відігравати ядерна 

енергетика, гідроенергетика, вітрова енергетика та інші ВДЕ, що викидають 

найменшу кількість викидів парникових газів. Вирішенню проблеми 

декарбонізації енергетичного сектору сприятиме, зокрема, незмінна позиція 

України щодо доцільності використання ядерної енергії.  

Україна розглядає атомну енергетику як одне з найбільш економічно 

ефективних низьковуглецевих джерел енергії. Подальший розвиток ядерного 

енергетичного сектору на період до 2035 року прогнозується виходячи з того, 

що частка атомної генерації в загальному обсязі виробництва електроенергії 

зростатиме.  

Революційні технологічні новації очікуються у сфері транспорту. 

Попереду – в найближчі десятиліття – очікується прогресуюча відмова від 

двигунів внутрішнього згоряння вуглеводнів та заміна значної частини таких 

транспортних засобів на рухомий склад, що використовуватиме беземісійні 

електричні двигуни та екологічно чисті водневі двигуни.  

Отже, зростаюча конкуренція на світових енергетичних ринках та 
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стрімкий науково-технічний прогрес у розвитку ВДЕ та альтернативних 

видів палива розширюють для України можливості щодо вибору джерел і 

шляхів постачання первинних енергетичних ресурсів, оптимізації 

енергетичного міксу та, в перспективі, зменшення викидів парникових газів. 

Передбачається стале розширення використання всіх видів 

відновлюваної енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування 

енергетичної безпеки держави. У коротко- та середньостроковому горизонті 

(до 2025 р.) НЕС прогнозує зростання частки відновлюваної енергетики до 

рівня 12% від ЗППЕ та не менше 25% – до 2035 р. (включаючи всі 

гідрогенеруючі потужності та термальну енергію). Вітрова та сонячна 

енергетика. За умови подальшого здешевлення ВДЕ їх економічно 

обґрунтований потенціал буде зростати.  

При цьому розширення використання відновлюваної енергетики 

безпосередньо у споживача не підпадає під обмеження енергосистеми і 

формує перспективу динамічного розвитку на місцевому рівні. Державна 

політика має бути орієнтована на стимулювання первинної ініціативи 

приватних гравців ринку. Має стимулюватися також розвиток 

децентралізованої відновлюваної енергетики (наприклад, фотоелектричні 

системи та сонячні колектори на дахах житлових будинків тощо), потенціал 

якої оцінюється у ~5% споживання електроенергії населенням.  

Зростатиме частка сектору електроенергетичної галузі, який 

використовує тверду біомасу та біогаз як енергоресурс, що 

зумовлюватиметься як відносною сталістю виробництва (за наявності 

ресурсної бази), так і тенденцією до формування локальних генеруючих 

потужностей. Перевага віддаватиметься одночасному виробництву теплової 

та електричної енергії в когенераційних установках і заміщенню 

вуглеводневих видів палива. Гідроенергетика. Гідроенергетика відіграє 

важливу роль у стійкості ОЕС України, оскільки забезпечує енергетичну 

систему високоманевровими потужностями в регулюванні добових графіків 

навантаження з покриттям пікової частини та заповненням нічних провалів, а 
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також виконує функцію аварійного резерву потужності. До 2025р. необхідно 

завершити реконструкцію існуючих потужностей ГЕС та будівництво нових 

агрегатів ГЕС та ГАЕС, що дозволить зберегти у структурі генерації 

найбільш економічні та маневрові з них, а також збільшити їх потужність. 

Основні заходи з реалізації стратегічних цілей у секторі ВДЕ:  

- проведення стабільної та прогнозованої політики щодо стимулювання 

будівництва СЕС та ВЕС;  

- проведення міжнародних комунікаційних кампаній для заохочення 

входу на ринок ВДЕ України міжнародних стратегічних та фінансових 

інвесторів;  

- будівництво та введення 5 ГВт потужностей ВДЕ (окрім ГЕС великої 

потужності) ;  

- збільшення використання біомаси у генерації електро- та теплоенергії 

шляхом: o стимулювання використання біомаси як палива на підприємствах, 

де біомаса є залишковим продуктом; o інформування про можливості 

використання біомаси як палива в індивідуальному теплопостачанні; o 

сприяння створенню конкурентних ринків біомаси. Система управління  

- Виключення політичного впливу на діяльність державних компаній, 

повна імплементація провідних стандартів корпоративного управління 

(наприклад, принципів ОЕСР);  

- розподіл функцій і повноважень органів влади з регулювання кожного 

з енергетичних ринків відповідно до вимог Третього енергетичного пакету;  

- впровадження сучасних практик корпоративного управління 

державними енергетичними компаніями;  

- запровадження на рівні суб’єктів господарювання практики аналізу та 

реагування на загрози роботі енергетичних об’єктів (contingency planning);  

- децентралізація владних повноважень, передача ресурсів і 

відповідальності за функціонування житлово-комунальної сфери та 

комунальної енергетики на місцевий рівень;  

- сприяння децентралізації систем енергозабезпечення, використання 
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місцевих видів палива та відновлюваних джерел енергії;  

- забезпечення відкриття для споживачів структури тарифів на 

природний газ, електроенергію, теплову енергію, їх транспортування. 

[стратегія] 

Міжнародний досвід використання і розвитку альтернативної 

енергетики свідчить про необхідність підтримки проектів з використанням 

ВДЕ з боку державних, регіональних органів влади та диктує ефективні 

методи енергопостачання, що забезпечує наступні переваги [19]: 

Розглянемо бар'єри, які не дозволяють реалізувати існуючий технічний 

потенціал проектів альтернативної енергетики. Такі перешкоди можна 

умовно поділити на такі групи: 

- законодавчі; 

- економічні; 

- науково-технічні; 

- інформаційні; 

- психологічні. 

Законодавчі бар'єри використання ВДЕ полягають у відсутності 

єдиного законодавства в сфері альтернативної енергетики, тільки ряд 

законодавчих актів, пов'язаних з малою енергетикою, реалізацією Кіотського 

протоколу. Крім того відсутні затверджені державні цілі та пріоритети 

розвитку ВДЕ. Також не існує нормативних підзаконних актів, які б 

забезпечували на практиці вільний доступ незалежних виробників до 

електричних мереж енергосистем. Бар'єром є недостатній розвиток діючих 

механізмів стимулювання розвитку використання ВДЕ (податкові пільги, 

субсидії, компенсації, зобов'язання, пільгове кредитування і т.п.). Просування 

традиційної паливної та ядерної енергетики; при порівнянні традиційних та 

альтернативних джерел енергії не враховується екологічна складова вартості 

енергії, вартість утилізації та переробки відходів виробництва енергії [19]. 

Державне втручання у формування цін на енергоресурси і 

монополістична структура енергоринку є основними економічними 
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бар'єрами на шляху переходу України до використання ВДЕ. Державний 

контроль цін на енергоносії і, як результат, встановлення цін нижче 

ринкових, які частіше за все не відображають середньострокові і 

довгострокові витрати на виробництво енергії, є значним бар'єром для 

залучення інвестицій в модернізацію та нарощування потужностей 

альтернативної енергетики [20]. Також, перешкодами є низька 

платоспроможність населення і підприємств та недостатність стимулів для 

вкладення коштів в даний вид генерації. 

Науково-технічний бар'єр розвитку потенціалу ВДЕ проявляється у 

відсутності, для деяких видів енергії, готових рішень для систем 

електропостачання, низький рівень стандартизації і сертифікації обладнання, 

недостатньому обсязі науково-технічних і технологічних розробок і 

невисокому рівні знань про інноваційні технології в даній сфері [21]. 

Ще один бар'єр на шляху використання нових видів палива - 

психологічний. Інформаційним бар'єром є слабка інформованість населення, 

керівників і громадськості про можливості ВДЕ. Відсутність широко 

поставленої пропаганди по радіо, телебаченню і в пресі про можливості і 

переваги ВДЕ, відсутність відомостей про позитивні приклади використання 

[19]. 

Проблеми енергопостачання c використанням альтернативних джерел 

енергії неодноразово досліджувалися в науковій літературі [20, 21]. Одні 

автори розглядають питання впровадження технологій альтернативної 

енергетики з техніко технологічної точки зору, інші досліджують економічну 

складову процесу енергопостачання. 

Проблемам удосконалення функціонування систем електропостачання, 

зокрема надійності та ефективності електропостачання присвячені глибокі 

теоретичні дослідження відомих вчених-електроенергетиків: І.О.Будзка, 

В.М.Синькова, І.І. Мартиненка, В.В. Овчарова, В.В Тисленка, М.С. Левина, 

Т.Б. Ліщинскої, П.І. Савченка, В.В. Козирського та інших. 

Дослідженню автономних систем електропостачання та їх елементів, 
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розробці науково-технічних передумов використання поновлювальних 

джерел у малій електроенергетиці присвячені роботи А.К. Шидловького, 

А.В. Праховника, В.А Атрощенка, В.Я. Жуйкова, С.О. Кудрі, В.Ф. Рєзцова, 

Ю.К. Розанова, В.С. Руденка, О.В. Григораша та інших. 

В роботі [38] стверджується, що з огляду на великий потенціал в сфері 

ВДЕ, для ефективного використання енергії альтернативних джерел в 

Україні необхідним є дотримання низки основних завдань, що сприятиме 

створенню ефективних механізмів реалізації проектів, а саме нормативно-

правового, економічного, методичного, інформаційного, кадрового і 

організаційного поля забезпечення. У той самий час ускладненість розвитку 

проектів з використанням ВДЕ слугує відсутність науково обґрунтованих 

рекомендацій і системності підходів до процесу вибору структури 

енергопостачання регіонів. 

У зв'язку з цим, питання удосконалення методичного забезпечення 

розробки та впровадження проектів альтернативної енергетики, а також 

завдання оцінки ризиків використання ВДЕ на ТЕС є пріоритетним і дуже 

перспективним для України. 

Не менш важливим питанням, пов'язаним з енергопостачанням регіонів 

з використанням потенціалу ВДЕ, є скорочення шкоди, що завдається 

навколишньому середовищу в процесі генерації енергії, яка має комплексний 

характер: забруднення води, повітря, ґрунтів. Очевидно, що одним з 

кардинальних способів вирішення екологічних проблем енергетичної сфери є 

скорочення використання традиційних ресурсів і перехід на ВДЕ. 

Перспективи подальшого дослідження припускають розробку нових і 

вдосконалення існуючих моделей вибору структури енергопостачання, 

методик вибору пріоритетних технологій генерації енергії, Планування 

структури енергопостачання регіонів з використанням ВДЕ можливо за 

умови застосування структурованого, комплексного підходу для оцінювання 

проектів альтернативної енергетики. 
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Висновки до розділу 

 

На сьогоднішній день використання енергії сонця та вітру стали 

основними видами відновлювальних джерел енергії. За існуючими 

оцінками, економічний потенціал ВДЕ має дуже великі перспективи для 

розвитку та впровадження на території України. Основною перешкодою є 

залежність від існуючих економічних умов; вартості, наявності та якості 

запасів корисних копалин паливно-енергетичних ресурсів; регіональних 

особливостей і т.д. Відновлювана енергетика здатна зробити значний вклад 

у вирішення проблем підвищення надійності електропостачання споживачів 

та сприятиме децентралізації системи ОЕС України. 

Найбільш перспективним варіантом побудови комбінованих 

автономних систем електропостачання є впровадження проектів з комбінації 

централізованого електропостачання разом з вітро- та фотоелектричними 

генеруючими установками. 
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2 МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ ЕІЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 

2.1 Фактори, що впливають на ціну генерації електричної енергії 

 

Зниження вартості затрат за умовну одиницю енергії грає 

фундаментальне значення в оптимізації споживання електричної енергії. 

Досягти цього можна  за допомогою встановлення власних генераторних 

потужностей, затрати яких значно менші, ніж ті, що встановлені на ринку 

електроенергії України. 

Для визначення величини затрат на вироблення 1 кВт·год електричної 

енергії різнотипними джерелами електропостачання, в тому числі ОЕС, 

необхідно розглянути всі фактори, що впливатимуть на дані затрати. 

Фактори, що характеризують оптимальність використання 

різнотипних  джерел енергії (нетрадиційних, відновлюваних): 

- якість електричної енергії від комбінованої системи 

електропостачання; 

- собівартість електричної енергії від різних елементів комбінованої 

системи електропостачання; 

- можливість управління системою в часі для повного забезпечення 

споживачів необхідною потужністю. 

 

2.1.1 Централізоване електропостачання 

Ціна на електричну енергію від мережі централізованого 

електропостачання постійно підвищується та залежать від багатьох факторів, 

наприклад, від цін на первинні енергоносії, сезонної зміни структури 

виробництва електроенергії. Розглянемо ціни без ПДВ за останні роки. Для 

цього побудуємо графік цін за 2016 та 2017 роки: 
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Рисунок 2.1 – Графік зміни ціни електричної енергії для споживачів (крім 

населення) по 2-му класу напруги, без ПДВ [54]. 

 

Постійне зростання цін на електроенергію, що спостерігається на 

рисунку 2.1, де видно, що тарифна сітка має лінійний характер, тому 

приймаємо цей факт за базове значення для подальших розрахунків з 

прогнозуванням подальшого росту тарифу. 

Ціна за використану електричну енергію від централізованого 

електропостачання також залежить від обраного тарифу для розрахунків з 

електропостачальною компанією. 

В Україні функціонує гнучка система тарифів [56]. Основним є 

одноставочний  тариф. При наявності відповідних приладів обліку споживачі 

мають можливість розраховуватися за спожиту енергію по зонах доби. Крім 

того, фіксується договірна величина електричної потужності протягом 

розрахункового періоду в години контролю максимуму навантаження 

енергосистеми. Різниця перевищення договірної величини 

електроспоживання оплачується  за регульованим тарифом відповідно до 

договору. 

При дефіциті потужності, незалежно від обраного споживачем тарифу, 

енергопостачальною організацією встановлюються обмеження по 

потужності, так званими лімітами. 
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Система тарифів на електроенергію, що застосовується в Україні, 

стимулює споживача до управління режимами електроспоживання або 

навантаження. 

Для потужних споживачів тарифи узгоджуються в рамках певних умов 

між енергопостачальною організацією та споживачем. При цьому виходять 

переважно із ціни за потужність, а загальна ціна складається що платиться за 

спожиту енергію, а також із ціни за потужність, що, як правило, визначається 

як використана й підтверджена вимірами потужність. Потужність 

розраховується на рік або на місяць.  

Ціна потужності може визначатися і на основі замовленої потужності. 

При цьому передбачаються особливі надбавки на величину потужності, що 

перевищила замовлену.  

Представимо SWOT аналіз систем тарифів для скляної промисловості в 

таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 – SWOT-аналіз систем тарифів. 

Одноставочні  тарифи 

Тип тарифної системи Сильні сторони Слабкі сторони Можливості Загрози 

1) за  приєднаним 

навантаженням С=Рпр·а 

С=Мпр·с 

Простота розрахунку. 

 Немає необхідності в 

пристроях обліку. 

Неможливість оцінки 

реального споживання. Не 

стимулює споживача 

зменшувати навантаження в 

години максимуму 

Не потрібні пристрої 

обліку. Придатний для 

тимчасового обліку. 

Перевитрата енергії 

(зловживання). Не 

використовується в 

дефіцитних енергосистемах. 

2) прогресивний чи прямий 

за лічильником 

С=W·b 

Простота обліку і розрахунку за 

електричну енергію. 

Не враховує максимум 

споживання і тарифні зони 

доби. Відсутність впливу на 

графік споживання і 

максимальну потужність. 

Придатний для дрібних 

споживачів, Простота 

контролю і обмеження 

споживання по 

лічильнику. 

При великій максимальній 

потужності негативний внесок 

в пік енергосистеми. Не 

використовується в 

дефіцитних енергосистемах. 

3) регресивний чи 

ступеневий за лічильником 

W1<W<W2   C=W·b1 

W2<W<W3  C=W·b2 

W3<W<W4  C=W·b3 

1.1 b1> b2> b3 

1.2 b1< b2< b3 
 

Можливість ефективного 

впливу на об’єми  споживання. 

Стимулює високе споживання. 

 

Відсутність впливу на графік 

споживання і максимальну 

потужність. Не враховує 

часові зони. Складність 

визначення зон 

Використання при 

надлишку електроенергії 

в системі. Регулювання 

споживання. 

Не враховує  максимальну 

потужність.  Не можна 

застосовувати в дефіцитній 

енергосистемі. 

4) диференційований за 

лічильником С=b1·W1+b2· 

(W2-W1)+…+bn· (Wn-W n-1) 

Можливість ефективного 

впливу на обсяг споживання. 

Стимулює раціональне 

електровикористання 

Доцільний для великих 

споживачів. 

Відсутність впливу на графік 

споживання і максимальну 

потужність. Не враховує 

часові зони.  

Складність приладів. 

 

Можливість керуванням 

попитом на 

електроенергію. 

Не враховує  максимальну 

потужність.   

5)диференційований за 

періодами часу 

С=b1·W1+b2·W2+b3·W3 

Участь споживача у 

вирівнюванні графіка 

навантаження. Об'єктивність 

відображення витрат на 

генерацію. 

Складність систем обліку. 

Згладжування 

нерівномірності добового 

графіка. Використання 

для великих споживачів. 

Незацікавленість споживачів в 

запровадженні. 
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Продовженя таблиці 2.1 

Двоставочні тарифи 

Тип тарифної системи Сильні сторони Слабкі сторони Можливості Загрози 

1) з основною платою за 

приєднану чи встановлену 

потужність  С=a·Pвст+b·W 

Врахування максимальної 

потужності. Прості прилади 

обліку. 

Не враховує часові зони. 

Відсутність впливу на 

графік споживання . 

Придатний для 

використання на дрібних 

підприємствах при 

великому коефіцієнті 

заповнення ГН. 

Можливе велике пікове 

навантаження. 

Зміна приєднаної 

потужності 

2)з основною платою за 

заявлену  потужність 

С = a·Pз. max + b·W 

Реальне відображення 

максимальної потужності. 

Споживання в години 

максимуму. Необхідність 

подачі заявок споживачем 

на максимальну потужність 

Використання на великих 

підприємствах при 

низькому коефіцієнті 

заповнення. Прогнозування 

споживання ел. енергії 

Участь у максимумі, 

незацікавленість 

споживачів. 

3)з основною платою за 

максимальну   потужність 

С = a·P max+b·W 

Можливість не заявляти 

споживачу максимальну 

потужність. 

Відсутність впливу на 

графік споживання .  

Можливість прогнозування 

споживання електроенергії. 

Участь у максимумі. 

Приводить до збільшення 

гарячого резерву 

електростанцій.  
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2.1.2 Дизельні електричні станції. 

 

На вироблення 1 кВт·год електричної енергії дизельною електростанцією 

впливають такі фактори: 

1. Вартість обладнання дизельної установки. Для установок потужністю 

більше 30 кВт вартість дизель-генеруючої станції складає приблизно 200-500 $/кВт. 

Ціни взяті середньоринкові по Украхні. 

2. Термін експлуатації установки (20-25 років). 

3. Вартість обслуговування та ремонту. До вартісті установки включено 

вартість обслуговування та заміни необхідних комплектуючих за рахунок сервісного 

договору. Вартість обслуговування приймаємо на рвіні 10% від вартості обладнання. 

4. Витрата масла на 1 кВт·год та його вартість. Витрата масла складає 0,25-1,5 

г/кВт·год, що майже не впливає на ціну виробленої енергії дизельною установкою. 

Отже вартість витраченого масла складає 0,05 грн/ кВт·го, в тому числі можливі 

затрати на обслуговування. 

5. Витрата палива на 1 кВт·год та його вартість. Витрата палива лежить в 

межах від 0,15 до 0,3 л/кВт·год, і чим більша номінальна потужність установки, тим 

менша витрата палива. 

Вартість дизельного пального в Україні в останні роки має постійний 

зростаючиц характер, через те, що паливно-горючі матеріали є товарами 

замінниками (бензин, дизель, газ). Тому ціни можна прогнозувати виходячи зі зміни 

цін на один з цих товарів-замінників. 

Приведемо ріст ціни за 1 літр дизельного пального за період 01.17-01.18 на 

рисунку 2.2. З рисунку видно, що ціни на дизельне пальне мають лінійну залежність 

і постійно зростають, тому можна з вірогідністю 95% стверджувати, що в 

майбутньому вартість данного виду палива буде тільк зростати.  



 

79 
 

 

 

Рисунок 2.2 – Графік зміни ціни за 1 літр дизельного пального за останній 

період 

 

2.1.3 Вітроелектрогенеруючі установки 

Фактори, що впливатимуть на формування грошових затрат на вироблення 1 

кВт·год електричної енергії вітровою електроустановкою: 

1. Вартість вітроелектрогенеруючої установки. Кількість, а отже і вартість 

акумуляторів буде залежати від режиму використання їх накопиченої енергії, та 

процесу їх зарядки. Для нашого випадку, оскільки енергія постійно виробляється і 

споживається, вартість акумуляторних батарей може складати 30% від вартості 

ВЕУ. 

2. Швидкість вітрового потоку притаманна місцевості, в якій встановлена 

ВЕУ. 

Для аналізу даного потенціалу вітру розглянемо усереднений графік 

швидкості вітру для Запорізької області за 2017 рік за годинам доби (рисунок 2.3). 

3. Термін експлуатації ВЕУ та її допоміжного обладнання. Термін 

експлуатації ВЕУ складає 25-30 років, а акумуляторних батарей 10-15 років. 

4. Вартість обслуговування ВЕУ. Питомі річні експлуатаційні затрати 

складають до 2 % від вартості основного обладнання. [58]. 
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Рисунок 2.3 – Графік усередненої швидкості вітру в залежності від години 

доби, для Запорізької області  

 

 

2.1.4Сонячні електричні установки. 

 

Фактори що впливатимуть на величину затрат на вироблення 1 кВт·год 

електричної енергії сонячною електроустановкою: 

1. Вартість основного та допоміжного обладнання сонячних електростанцій. 

Ціна на фотоелектричний модуль дуже різноманітна, що пояснюється різними 

виробниками, технічними характеристиками, номінальною потужністю, 

допоміжними властивостями елементів модулю, властивостями його покриття та 

іншим. 

Для дослідження оберемо фотоелектричний модуль потужність 160 Вт, та 

напругою 24 В, ціни якого змінюються в межах: 600-1200$ (ABI-SOLAR SR-

P636140 /24V). 

Вартість такого допоміжного обладнання, як контролер заряду, акумуляторні 

батареї, інвертор та затрати на монтаж залежать в першу чергу від сумарної 

потужності фотоелектричних модулів. Монтажні роботи, пусконалагоджувальні 

роботи та інші витрати складають додатково 40-70% від вартості основного 
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обладнання. 

2. Величина сонячної радіації, що залежить від місцевості, в якій встановлена 

СЕУ. 

Для прикладу, представимо кількість сонячної енергії на 1 м
2
 поверхні для 

Запорізької області, по місяцям на рисунку 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Залежність кількості сонячної радіації, що потрапляє на 1 м
2
 

поверхні, протягом року (12-ти місяців) 

 

3. Термін експлуатації СЕУ. Термін служби акумуляторних батарей 10-15 

років, контролеру заряду не менше 10 років, а фотоелектричних модулів 25 років. 

4. Вартість обслуговування та ремонту СЕУ. Великих затрат на 

обслуговування СЕУ не потребують при правильній експлуатації  та монтажу 

системи. Приймемо питомі річні експлуатаційні затрати рівними 2% від величини 

основних фондів системи. 
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2.2 Аналіз річної генерації електричної енергії виходячи із затрат на кожну 

кВт*год  

 

2.2.1 Установки на базі традиційних джерел енергії. 

Вартість 1 кВт·год електричної енергії виробленої дизель генератором 

представимо у вигляді формули: 

у

o п

е

С
c c c q

Т W
   


, (2.1) 

де Су – питомі затрати на закупівлю генеруючої  установки (за 1 кВт 

встановленої потужності); 

Te – термін експлуатації установки; 

W – кількість виробленої електричної енергії одиницею встановленої 

потужності установки за усереднений рік; 

со – питома вартість обслуговування установки; 

сп – вартість одиниці палива що використовується установкою; 

q – питома витрата палива (на 1 кВт·год електричної енергії). 

Величина виробленої електричної енергії установкою за рік залежить від 

кількості годин роботи установки, отже доцільно провести аналіз залежності 

вартості 1 кВт·год від даного параметру. 

Для дизель-генераторної установки вартість генерації 1 кВт·год в залежності 

від усередненого значення годин роботи, за день на повну потужність, відобразимо 

на рисунку 2.5. [55] 
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Рисунок 2.5 – Графік вартості  генерації 1 кВт·год ДЕС в залежності від 

усередненого значення годин роботи, за день на повну потужність 

 

2.2.2 Установки на відновлюваних джерелах енергії. 

 

Вартість 1 кВт·год електричної енергії виробленої СЕУ або ВЕУ представимо 

у вигляді формули: 

 у у д.о. обсл.

е/у е/д.о.

С С b b
c

Т Т W

  
    
 

1
, (3.2) 

де С – питомі затрати на закупівлю генеруючої  установки (фотоелектричних 

модулей або вітряка); 

Te/у– термін експлуатації установки (фотоелектричних модулей або вітряка); 

Te/д.о.– термін експлуатації допоміжного обладнання (інвенторів, 

акумуляторних батарей, та інше); 

bд.о. – питомі затрати на закупівлю допоміжного обладнання у долях від 

вартості основного; 

bобсл. – питомі річні експлуатаційні затрати, від вартості основних фондів; 

W – кількість виробленої електричної енергії питомою одиницею 

встановленої потужності установки за усереднений рік; 
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Величина виробленої електричної енергії СЕУ за рік залежить від сумарного 

надходження сонячної енергії на одиницю горизонтальної поверхні, а режим 

генереції будь-якої фотоелектричної батареї можна описати наступною нелінійною 

функцією [7]: 

0

0 н

н н

0,  при q<q ,

W(q) W,  при q <q<q ,

W ,  при q q,




 
 

 (3.3) 

де q0 – початкова сумарна сонячна радіація, що падає на горизонтальну 

поверхню, при якій ФЕБ починає виробляти електричну енергію; 

qн – номінальна сумарна сонячна радіація, що падає на горизонтальну 

поверхню, при якій ФЕБ видає електричні параметри, достатні для зарядження 

акумуляторної батареї традиційними методами; 

W – енергія, яка може бути вироблена ФЕБ при до номінальній сумарній 

сонячній радіації; 

Wн – енергія, яка може бути вироблена ФЕБ при номінальній сумарній 

сонячній радіації. 

Величина виробленої електричної енергії ВЕУ за рік залежить від 

енергетичного потенціалу вітру, а режим генерації будь-якої реальної 

вітроенергоустановки  можна описати наступною нелінійною функцією [55]: 
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0 н

н н
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0,  при v<v ,

W,  при v <v<v ,
W(v)

W ,  при v v,

0,  при v>v ,





 





 (3.4) 

де v0 – початкова швидкість вітру роботи ВЕУ; 

vн – номінальна швидкість вітру, при якій ВЕУ генерує номінальну 

потужність;  

vкр – критична швидкість вітру, при якій припиняється робота ВЕУ; 

W – енергія, яка може бути вироблена при швидкості вітру менше 

номінальної; 
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Wн – енергія, яка може бути вироблена при режимній швидкості вітру. 

Для спрощення моделювання графіку зробимо припущення: 

- для СЕУ, що період коли q<q0 становить 50% дня; 

- для ВЕУ, що період коли  vн<v<vкр становить 5% дня, тому на графіках на осі 

х їх масова доля не відображатиметься. 

Отже на рисунку 2.6 зображено графік залежності вартості 1 кВт·год 

електричної енергії виробленої СЕУ від долі часу коли qн<q (іншу долю складає 

період коли q0<q< qн). 

 

 

Рисунок 2.6 – Графік  залежності вартості 1 кВт·год електричної енергії 

виробленої СЕУ від долі часу коли qн<q  
 

На рисунку 2.7 зображено графік залежності вартості 1 кВт·год електричної 

енергії виробленої ВЕУ від долі часу коли v0<v<vн (іншу долю складає період, коли 

v<v0 та v>vкр). [55] 
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Рисунок 2.7 - Графік залежності вартості 1 кВт·год електричної енергії 

виробленої ВЕУ від долі часу коли v0<v<vн 

 

2.2.3 Вартість електричної енергії виробленої на різних видах 

електростанцій  

 

У світі вартість електроенергії від відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), 

виробленої на різних видах електростанцій знаходиться в середньому на рівні 

традиційних електростанцій; із загального ряду випадає фотоенергетика, де вартість 

електроенергії в 4-5 разів вища, однак спостерігається стійке зниження вартості 

електроенергії від ВДЕ, в тому числі і на фотоелементах, яка, відповідно прогнозів, 

наблизиться до вартості електроенергії від інших видів за 5-10 років [58]. 

При виконанні прогнозів розвитку енергетики на основі ВДЕ необхідно 

враховувати не тільки тенденцію до зниження вартості електроенергії виробленої за 

допомогою даного джерела енергії, але й підвищення вартості при генеруванні на 

традиційних електростанціях. За прогнозами, вартість електроенергії виробленої за 

рахунок ВДЕ, повинна знизитися з 8,5 цент/кВт·год у 2000 році, до 5,5 цент/кВт·год 

у 2050 році. Очікується, що за цей же період вартість електроенергії від 

електростанцій зі спалюванням палива збільшиться з нинішніх 3,2 до 4,5-7,0 

цент/кВт·год у 2050 році з урахуванням зростання цін на паливо. Таким чином, 

вихід вартості електроенергії, що виробляється за рахунок ВДЕ та на звичайних 

теплових електростанціях, на один рівень забезпечить можливість широкого 
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використанні ВДЕ в енергетиці різних країн [58]. 

Мінімальна та максимальна вартість електроенергії, виробленої на мікро- та 

малих ГЕС, вже зараз нижча вартості електроенергії, виробленої традиційними 

енергосистемами; електроенергія, вироблена на ВЕС, практично знаходиться на 

рівні вартості електроенергії, генерованої на газотурбінних станціях з комбінованим 

циклом, що мають найвищі показники ефективності серед традиційних 

енергосистем. При порівнянні вартості електроенергії, генерованої традиційними та 

відновлюваними енергосистемами видно, що енергосистеми на основі ВДЕ, крім 

сонячних, термодинамічних та фотоелектричних станцій, є цілком 

конкурентоспроможними вже зараз. Якщо прийняти до уваги тенденцію зниження 

вартості електроенергії від ВДЕ та підвищення вартості електроенергії на 

традиційних станціях, то можна прогнозувати значне зростання обсягів 

впровадження ВДЕ для виробництва електроенергії [58]. 

Для візуалізації світової вартості електричної енергії виробленої на різних 

видах палива, представимо рисунок 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Середні  значення мінімальної і максимальної вартості електроенергії 

на електростанціях на основі ВДЕ і різних видів палива: 1 – мікро- та малі ГЕС; 2 – 

ВЕС; 3 – геотермальні станції; 4 – ТЕС на відходах деревини; 5 – газифікація 

біомаси; 6 – газ звалищ; 7 – тверді побутові відходи; 8 – сонячні термодинамічні 

станції; 9 – фотоелектричні станції; 10 – ТЕС на вугіллі; 11 – екологічно чисті ТЕС; 

12 – ТЕС на газі; 13 – газотурбінні з комбінованим циклом; 14 – атомні станції. 
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2.3 Оптимізація процесів вироблення електроенергії за допомогою створення 

комбінованої системи електропостачання 

 

Створення оптимізаційних технологій на базі системи автоматичного 

контролю, управління виробленням електроенергії за допомогою різних генеруючих 

станцій та споживанням електроенергії різними технологічними процесами 

потребує розробки та використання в процесах управління відповідної математичної 

моделі [26]. 

Комплексна електроенергетична система об’єктів бюджетної сфери має 

можливість споживати електроенергію від:  

- об’єднаної енергосистеми України (ОЕС); 

- вітроенергетичної установки (ВЕУ) через накопичувачі електричної 

енергії; 

- сонячної енергетичної установки (СЕУ) на базі акумулюючих 

накопичувачів енергії; 

- дизельної електростанції (ДЕС); 

Ці комплексні електроенергетичні системи можуть працювати удекількох 

режимах:  паралельному, послідовному або послідовно-паралельних. При 

паралельному режимі електроенергію виробляють одночасно всі вище перераховані 

установки. При послідовному режимі електроенергію виробляють поперемінно 

ВЕУ, СЕУ, ДЕС, у той час і споживання від системи централізованого 

електропостачання.  

Створюючи алгоритми управління комбінованих систем електропостачання 

слід оптимізовувати технологічні процеси вироблення електроенергії ВЕУ, СЕУ, 

ДЕС та електроспоживанням від мережі, перерозподіл між потужностями, 

акумулювання надлишкової енергії. Також слід застосовувати новітню автоматику, 

що дозволить оптимізувати режими роботи системи та обирати найвигідніше 

джерело енергії протягом всього часу експлуатації. 
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2.3.1 Критерії розробки математичної моделі оптимізації вироблення 

електроенергії комплексною електроенергетичною системою 

Постановка задачі, до якої розроблюватиметься математична модель є дуже 

важливим етапом при даному дослідженні. Наша головна задача є розробка 

математичної моделі для оптимізації вироблення електричної енергії комплексною 

електроенергетичною системою. 

Критерієм оптимізації в цьому разі можуть виступати різні фактори, 

наприклад: 

- підвищення надійності електропостачання; 

- зниження затрат на одиницю спожитої електроенергії; 

- зниження сумарних затрат на енергоносії та електричну енергію; 

- підвищення якості електрозабезпечення; 

- визначення доцільності використання власних генеруючих потужностей 

та ін. 

В даному дослідженні використаємо критерієм оптимізації зниження 

сумарних затрат на електричну енергію спожиту за певний період часу. 

Як зазначалося вище, складовими комбінованої системи електропостачання є 

ВЕУ, СЕУ, ДЕС та централізоване електропостачання. Для побудови математичної 

моделі необхідно дослідити зв’язки між цими елементами, внутрішні та зовнішні 

фактори, що впливають на функціонування системи. 

Внутрішніми факторами системи визначимо такі параметри: функція 

перетворення енергії джерела в електричну енергію, максимальна потужність 

установки або конструктивний параметр, що характеризуватиме вихідну потужність 

та інше. 

Зовнішніми факторами системи визначимо як контрольовані так і 

неконтрольовані подачі носія енергії котрий використовується установкою. 

Основними економічними показниками системи визначимо питомі затрати на 

той чи інший ресурс системи.  
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Висновки до розділу 

 

1. Вартість електричної енергії виробленої ДЕС залежить від об’єму 

виробленої електроенергії за час експлуатації станції. У вартість виробленої               

1 кВт·год, входить питома вартість установки; 

2. Вартість електричної енергії від ВЕУ та СЕУ на пряму залежить від регіону, 

де встановлені дані установки. Від цих факторів залежить час необхідний для 

генерації потужностей; 

3. Ціна, що пропонується об’єднаною енергосистемою України на електричну 

енергію дещо більше за ціну вироблену ВЕУ, тому ціна на ВЕУ є цілком 

конкурентоспроможна, особливо при застосуванні зеленого, трьохзонного та 

спеціальних тарифів. 

4. Вартість генерації електроенергії від ДЕС перевищує вартість її закупки від 

об’єднаної енергосистеми в години пік (при обраному одноставочному 

трьохзонному диференційованому за періодами часу тарифі  для розрахунків). При 

нормальних умовах дизельна електростанція не виробляє електричну енергію, а 

слугує як резервне джерело при перериванні постачання від ОЕС; 
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3 ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКРЕТНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ 

АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 

3.1 Аналіз вхідних даних отриманих за допомогою опитувальних листів. 

 

Розглядається автономна система електропостачання невеликого району, що 

включає кілька поновлюваних джерел енергії: вітроенергетична установка, сонячна 

батарея та дизель-генератор в якості резервного джерела електроенергії. Не 

виключається також підключення споживачів до централізованої мережі. 

Споживачами є житлові будинки заміського типу, школа та дошкільний навчальний 

заклад. Споживачі мають можливість отримувати електроенергію від власних 

джерел або по лінії електропередачі 380 В від підстанції ТП-86 потужністю 320 

кВА. Сумарне річне елсктроспоживання становить 119 525 кВт год. 

В якості основних комп'ютерних програм для обробки емпіричних даних 

об'єкта дослідження використовуються пакети Microsoft Office Excel і ENSI EAB. 

За основу взяті фактичні дані, що отримані з опитувальних листів, 

відправлених Замовнику і призначена для первинної статистичної обробки даних по 

електроспоживанню реально існуючого інфраструктурного об’єкта бюджетної 

сфери. Завдання полягає у визначенні такого рівня використання енергоресурсів, 

при якому сумарні енерговитрати досягають мінімального значення. Крім того, 

необхідно обґрунтувати параметри автономного енергокомплексу і оптимізувати 

структуру енергетичних потоків. Такі завдання вирішуються з використанням 

методів математичного моделювання, які є найбільш достовірними і 

обгрунтованими. Адекватність прийнятої моделі і дійсності можлива при досить 

глибокому вивченні закономірностей розвитку окремих факторів, що впливають на 

енергоспоживання. 

Для моделювання і рішення економіко-математичних задач необхідно мати 

інформацію про енергоресурси, процесах виробництва, розподілу і споживання 
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енергії, а також нормативи і санітарно-гігієнічні вимоги [61]. 

При дослідженні питань, пов'язаних з оптимізацією структури енергетичних 

потоків, використовується системний підхід при виборі рішень, в якому об'єкт 

розглядається як складна система, що складається з безлічі елементів. і робота 

кожного елемента оптимізується з урахуванням його зв'язку з іншими елементами і 

впливу на роботу об'єкта в цілому. Рішення завдання оптимізації здійснюється за 

допомогою аналітичних та чисельних методів. Математична модель являє собою 

систему рівнянь і нерівностей, які відображають взаємозв'язки різних факторів в 

окремих елементах об'єкта і між елементами. Модель повинна відповідати вимогам 

змістовності з одного боку, і простоти опису з іншого. 

При оптимізації структури енергетичних потоків автономного 

енергокомплексу одним з основних завдань є визначення такого рівня використання 

енергорссурсов, при якому питомі енерговитрати досягають мінімуму. При цьому 

враховуються необхідні в кожному конкретному випадку обмеження і 

дотримуються всі умови порівнянності при порівнянні різних варіантів 

енергопостачання і енерговикористання [62]. 

Використання нетрадиційних поновлювальних джерел енергії може 

розглядатися як самостійна частина загальної системи електропостачання. При 

цьому слід враховувати, що сонячна енергія (при існуючих умовах і технічному 

рішенні) може виробляти електричну, вітрова енергія - електричну і механічну. 

Системи з використанням нетрадиційних відновлюваних джерел енергії 

виключають елементи, пов'язані з видобутком, транспортуванням і переробкою 

органічного палива і відсутністю викидів в атмосферу. Крім того, знижується радіус 

транспортування енергії за рахунок відсутності живильних мереж. 

До недоліків відноситься циклічний характер надходження енергії від ВЕУ і 

СЕС протягом року, сезону і доби. Отже, використання цих джерел енергії будуть 

накладати певні обмеження, пов'язані з нерівномірністю подачі енергії в часі. У 

зв'язку з цим необхідно вирішувати задачу при оптимальному співвідношенні між 

різними джерелами енергії при електропостачанні споживачів. В даному розділі 
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наведено результати розрахунків. Було проведено розрахунок оптимальної 

структури автономної системи електропостачання на основі ВДЕ для впровадження 

в одному із проектів «ДТЕК ЕСКО» в Запорізькій області. 

У складі програмного комплексу реалізований ряд функцій - визначення 

енергоефективності одиничної генеруючої установки відновлюваної енергетки; 

формування стійкої структури автономної сисистеми елктропостачання. Усі 

алгоритми розрахунків реалізовані в програмному продукті Microsoft Ofice з 

використанням баз даних у форматі електронних таблиць Microsoft Excel з 

застосуванням сторонніх розрахунків за допомогою програмного забезпеченнч ENSI 

EAB та ENSI Profibility. 

Вихідними даними, необхідними для реалізації алгоритму є: ефективність 

кожної генеруючої установки, тобто кількість електроенергії, що виробляється 

протягом року та електроспоживання будівлі або закладу, яке живиться від 

автономної системи електропостачання. 

В якості вихідних даних про споживання електричної енергії споживачем було 

взято відомості про обсяги споживання одного дошкільного навчального закладу, 

школи та одного житлового будинку взятих для впровадження компанією ТОВ 

"ДТЕК ЕСКО" за період 2015-2017 роки. Обсяги фактичного середнього річного 

споживання електричної енергії наведено на рисунку 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Обсяги середнього річного споживання електроенергії 

об’єктами дослідження за 2015- 2017 р. (кВт*год) 
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На інформаційному етапі збираються дані про установки відновлюваної 

енергетики малої потужності (до 3 кВт) вітчизняного та зарубіжного виробництва 

для зіставлення наступних характеристик:  

Для вітроустановок це: діаметр вітроколеса, профіль його лопастей; 

номінальна і максимальна потужності вітрогенератора, його номінальну напругу; 

початкова робоча швидкості; висота щогли і її тип; ККД вітроколеса, генератора, 

редуктора. 

Для сонячних панелей: тип кристалів, номінальна потужність, напруга та 

струм на виході, спосіб встановлення, ККД. 

Далі необхідно визначити досяжні обсяги генерації електричної енергії для 

кожної окремої установки відновлюваної енергетики протягом. При проведенні 

розрахунку було використано наступні методики: 

– на основі методики викладеної в [52] для вітроустановок (дод.Д); 

– на основі методики [53] для сонячних панелей (дод.Г). 

Визначення обсягів генерації кожної установки відновлюваної енергетики 

проводиться на основі даних про погодні умови. Для виконання розрахунків було 

обрано наступні наступні погодні умови для міста Запоріжжя, Запорізької обл. 

(дод.Б): 

– середньомісячний атмосферний тиск; середньомісячну швидкість вітру на 

висоті 10 м над поверхнею землі для пологих ландшафтів; 

– середньомісячні швидкості вітру на висотах 50, 100, 150 і 300 м над 

поверхнею землі; 

– середньомісячний відсоток часу швидкості вітру на висоті 50 метрів над 

поверхнею землі в заданому діапазоні; 

– середньомісячний напрямок вітру на висоті 50 метрів над поверхнею землі; 

– варіація статистичного коефіцієнта в залежності від швидкості вітру; 

– середньомісячна температура повіря; 

– рівень інсоляції на горизонтальну поверхню. 
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Початкові дані для розрахунку вітроустановок представлені на рис. 3.2-3.3 

(дод.А). 

 

 

Рисунок 3.2 – Параметри вітроустановок. 

 

Далі отримавши результати проводимо визначення швидкості вітру на різній 

висоті починаючи від 0,5м до 200м, на підставі методики для горизонтальних ВЕУ з 

щоглою довільної висоти. Наступним етапом є перерахунок діапазонів швидкості 

вітру по повторюваності для кожної ВЕУ (рисунок 3.4) (дод.Б) 

 

 

Рисунок 3.3 – Середньомісячні швидкість вітру, температура, атмосферний тиск для 

м. Запоріжжя. 
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Рисунок. 3.4 –  Швидкість вітру на різній відстані від землі і інтервали її 

повторюваності. 

 

На підставі отриманих даних проводиться розрахунок помісячної генерації 

електроенергії для кожної ВЕУ наведені на рис.3.5 (дод. В). 
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Рисунок 3.5 – Розрахункові дані вироблення електроенергії одиничної ВЕУ. 

 

Далі проводиться розрахунок кількості виробленої елетричної енергії 

сонячними панелями. Вихідні дані для розрахунку наведені на рис 3.6-3.7. Для 

калькуляції було використано дані щодо середньомвсячної інсоляції (дод.Б) на 

горизонтальну поверхню та параметри ФЕБ різних виробників та рівнів потужності 

обраних для проведення (дод.А).  

 

 

Рисунок 3.6 –  Рівень середньомісячної інсоляції на горизонтальну поверхню 

протягом року, для м. Запоріжжя 

 

В результаті цих даних проведено розрахунок обсягів генерації протягом 

місяця для кожної окремої ФЕБ. Результати наведено наведено на рис.3.8. (дод.В) 
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Рисунок 3.7 –  Характреристики сонячних панелей 

 

 

 

Рисунок – 3.8. Результати розрахунку обсягів генерації електроенергії 

окремими сонячними панелями. 
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3.2 Аналітичний етап 

 

Енергетичні потоки являють собою передану енергію протягом будь-якого 

проміжку часу. В основному це потоки електричної та теплової енергії, які можуть 

бути отримані від різних джерел (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок – 3.9. Потоки енергії від різних джерел енергії комбінованої 

автономної системи електропостачання 

 

Споживачі використовують електричну енергію на освітлення, приводу 

механізмів, роботи електропобутових приладів, системи опалення та 

гарячоговодопостачання. Структурна схема енергетичних потоків досліджуваного 

об'єкта показана на рисунку 3.10. На малюнку стрілками вказані напрямки 

енергопотоків, кількість споживаної енергії - Xіі .. Цифрами на малюнку позначені 

джерела енергії (1-4) і споживачі енергії (5-7). 

 



 

100 
 

 

 

Рисунок – 3.10. Сттруктурна схема потоків енергії від різних джерел енергії 

комбінованої автономної системи електропостачання. 

 

Математична модель оптимізаційної задачі представлена у вигляді цільової 

функції, мінімум якої необхідно знайти: 

 

  ∑ ∑                ∑ ∑     
  

    ∑      →     
   

 
   

 
   

 
   , (3.1) 

при заданих обмеженнях: 

∑                  
 
   , (3.2) 

∑           
 
   , (3.3) 

              , 

        , 

        , 

i=1,2…n 

j=1,2…m, 

де      - затрати електроенергії j-го споживача, що поступає від і-го джерела 

енергії, грн.;      - питомий показник витрати палива для вироблення споживаної 

енергії, кВт год;      - кількість переданої електроенергії від i-го джерела енергії до j-
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го споживача;     
  - складова приведених затрат, що відображає капіталовкладення 

та експлуатаційні витрати, грн./рік;    – затрати на енергію , що поступає додатково 

в систему чи виходить із системи по мережі, грн./кВт*год;      – питома витрата 

енергії на виробництво 1 кВт*год енергії, що виробляється i-м джерелом енергії;    - 

кількість виробленої енергії i-м джерел енергії, кВт*год/рік;     ,      –граничні 

значення величини     ;         ,         – граничні значення величини        . [63] 

Рівняння (3.2) і (3.3) записуються окремо для джерел і споживачів енергії. 

Обмеження представляють собою верхній (a) і нижній (b) межі використання 

ресурсів. Змінними в моделі є зв'язки Xi,j, що виражають річне споживання 

енергоресурсів споживачами. 

Використовуючи тільки першу складову цільової функції, можна визначити 

енерговитрати на рік без урахування витрат на капіталовкладення та експлуатаційні 

витрати, для обліку яких необхідно використовувати другу складову цільової 

функції. Якщо енергія надходить в розглянуту систему ззовні або передасться з 

системи на сторону, розрахунок слід проводити за трьома складовими. 

Змінні в рівнянні цільової функції є кількісне вираження того чи іншого 

енергетичного потоку. Їх значення не постійні і змінюються в певних межах. Нижня 

межа визначається мінімальною кількістю енергії, виходячи з норм споживання та 

вимог енергозбереження. Верхні межі зміни величини Хi відповідають існуючому 

енергоспоживанню, включаючи всі види втрат [63]. 

Обмежувальні рівняння джерел і споживачів енергії записуються згідно . 

Рівняння для джерел енергії: 

                     , (3.4) 

                     , (3.5) 

                     , (3.6) 

                     , (3.7) 

                                 , (3.8) 

                                 , (3.9) 
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                                 , (3.10) 

 

В результаті вирішення оптимізаційної задачі визначаються пріоритетні 

енергопотоки та річні питомі показники приведених затрат функціонування 

комбінованої автономної системи електропостачання. Результати проведених 

розрахунків наведені на рисунку 3.11. 

 

Рисунок – 3.11. Результати проведених розрахунків надійнісно-вартісних 

характеристик функціонування комбінованої автономної системи 

електропостачання 

 

Висновки до розділу 

 

В результаті вирішення оптимізаційної задачі визначаються пріоритетні 

енергопотоки та річні питомі показники приведених затрат функціонування 

комбінованої автономної системи електропостачання.  

За допомогою математичної моделі розробленої в даному розділі та 

проведеного моделювання енергетичних потоків генерації електроенергії можна 
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зробити висновок, що використання ВЕУ є економічно виправданим заходом. 

Якщо при побудові комбінованої системи електропостачання враховувати 

екологічні характеристики установок, то у графіку генерації електроенергії 

комплексною електроенергетичною системою з’явиться місце і для сонячної 

електроустановки; 
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4 ПРОПОЗИЦЇ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ Опис ідеї по впровадженню  

 

Метою даного розділу є визначення умов для задоволення попиту споживачів 

на електричну енергію та потужність на підставі аналізу їх регіональних, 

економічних та соціальних особливостей, а також режимів електроспоживання, 

підвищення енергетичної ефективності комбінованих систем електропостачання за 

умови використання відновлюваних джерел енергії. 

Завдання розділу полягає в маркетинговому аналізі перспектив реалізації 

запропонованих науково-технічних рішень та пропозицій, оцінювання можливостей 

їх ринкового впровадження. 

Об’єкт дослідження. Процеси функціонування комбінованих автономних 

систем електропостачання з різними джерелами енергії, інтегрованих у систему 

централізованого електропостачання.  

Предмет дослідження. Методи оптимізації структури функціонування 

комбінованих систем електропостачання, процеси вироблення електричної енергії 

генеруючими установками шляхом використання альтернативних джерел енергії.,  

Методи дослідження. Проведені дослідження ґрунтуються на сучасних 

методах обчислювальної математики, прикладного статистичного аналізу, теорії 

надійності, системного аналізу та синтезу комплексних багатоагрегатних систем, 

аналізу інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій. 

Дослідження дозволить оцінити можливості залучення більшої частки ринку 

споживачів на електроенергію, а також оцінити фактори впливу на формування 

попиту на електричну енергію та потужність, тобто визначити шляхи зменшення 

витрат у різних споживачів на електричну енергію. Опис ідеї стартап проекту 

наведено у таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1  

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Підвищення 

ефективності та 

надійності комбінованих 

систем 

електропостачання. У 

складі програмного 

комплексу реалізований 

ряд функцій - 

визначення 

енергоефективності 

одиничної генеруючої 

установки 

відновлюваної 

енергетки; формування 

стійкої структури 

автономної сисистеми 

електропостачання. 

1.Сфера освіти (ВНЗ, 

НДІ) 

Вивчення нових методів 

дослідження, нові напрямки 

застосування методів. 

2.Сектор приватних 

підприємств 

Зменшення енергоспоживання, 

той самий або навіть 

збільшення випуску кінцевої 

продукції. 

3.Енергогенеруючі 

компанії 

Зменшення енергоспоживання, 

збільшення маневрених 

потужностей, зменшення 

викидів СО2. 

4.Житлові будинки 

(приватні та 

громадські) 

Зменшення енергоспоживання, 

підвищення надійного 

постачання енергії. 

5.Енергосервісні 

компанії 

Новий спосіб залучати клієнтів 

житлових будинків, новий захід 

з енергозбереження. 

6. Компанії з продажу 

відновлювальних 

джерел енергії 

Збільшення обсягу проданої 

продукції, збільшення 

зацікавленості клієнтів 

купувати продукцію, нові 

можливості до застосування 

ВДЕ. 

 

За даними проведеного аналізу техніко-економічних переваг ідеї можна 

визначити основні переваги порівняно із пропозиціями конкурентів: 
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Енергозаміщення маневрених потужностей (газ, вугілля) альтернативними 

джерелами енергії (СЕУ, ВЕУ).Це дозволяє скоротити викиди CO2 в атмосферу, 

вирішення задачі за допомогою математичного моделювання дає нові можливості 

для комбінації різнотипних джерел енергії. Це дасть змогу підключатися до єдиної 

енергосистеми України без втрати надійності відпуску електричної енергії та 

підвищить ефективність роботи систем такого типу. 

Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту полягає у визначенні 

ринкових можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження 

проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє 

спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, 

потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. Дані фактори 

значно впливають на взаємовідносини між підприємцем-споживачем.  SWOT-аналіз 

групи споживачів з точки зору впровадження та організації наведено у таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2  

Сильні сторони Слабкі сторони 

 Можливість прогнозування 

електроспоживання 

 Висока рівномірність споживання за 

годинами та сезонами року 

 Достатня платоспроможність 

 Можливості для розвитку галузі 

 Зменшення викидів СО2 

 

 Застаріле обладнання 

 Необхідна надійність 

електропостачання 

 Висока енергоємність 

продукції 

 Чутливість на ціни на 

електроенергію 

Можливості Загрози 

 Використання нових технологій та 

обладнання 

 Вторинне використання енергоресурсів 

 Зменшення втрат при передачі та розподілі 

електроенергії 

 Використання вигідних тарифних груп 

 Вирівнювання графіків навантаження до 

благоприємного для енергосистеми виду 

 Участь споживача в зменшенні дефіциту 

потужності 

 Труднощі платежів 

 Поява незалежного поставника 

 Нестабільність законодавства 
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 Використання споживачів-регуляторів 

 Крупномасштабні зовнішні інвестиції в 

промислові активи 

 Можливість прямого підключення 

 

Висновки до розділу 

 

Запропоновано впровадження результатів досліду на більшості підприємств 

України різних сфер діяльності (хімічна, металургійна, промислова, 

машинобудівельна, енергетична та інші) для отримання оптимального рішення щодо 

споживання та раціонального використання основних фондів.  

Можливі перешкоди в Україні з впровадження комбінованих систем 

електропостачання зумовлені нестабільністю законодавством, застарілим 

обладнанням на підприємствах та великими стартовими капіталовкладеннями. 

Використання в якості джерела електичної енергії установок відновлюваної 

енергетики дозволить підвищити надійність електропостачання споживачів, 

покращить ефективність використання природних ресурсів та зменшити кількість 

шкідливих викидів на території області, знизить протяжність електричних мереж і 

технологічні витрати електроенергії на її транспортування.
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі викладено вирішення наукових завдань підвищення 

енергетичної ефективності комбінованих автономних систем електропостачання з 

використанням ВДЕ з використанням методів дискретного програмування. 

Проведені дослідження дозволили отримати наступні основні результати і висновки. 

1.Вартість електричної енергії виробленої ДЕС залежить від об’єму 

виробленої електроенергії за час експлуатації станції. У вартість виробленої               

1 кВт·год, входить питома вартість установки; 

2. Вартість електричної енергії від ВЕУ та СЕУ на пряму залежить від регіону, 

де встановлені дані установки. Від цих факторів залежить час необхідний для 

генерації потужностей; 

3. Ціна, що пропонується об’єднаною енергосистемою України на електричну 

енергію дещо більше за ціну вироблену ВЕУ, тому ціна на ВЕУ є цілком 

конкурентоспроможна, особливо при застосуванні зеленого, трьохзонного та 

спеціальних тарифів. 

4. Вартість генерації електроенергії від ДЕС перевищує вартість її закупки від 

об’єднаної енергосистеми в години пік (при обраному одноставочному 

трьохзонному диференційованому за періодами часу тарифі  для розрахунків). При 

нормальних умовах дизельна електростанція не виробляє електричну енергію, а 

слугує як резервне джерело при перериванні постачання від ОЕС; 

5. В результаті вирішення оптимізаційної задачі визначаються пріоритетні 

енергопотоки та річні питомі показники приведених затрат функціонування 

комбінованої автономної системи електропостачання.  

6. За допомогою розробленої математичної моделі та проведеного 

моделювання енергетичних потоків генерації електроенергії було практично 

доведено, що використання ВЕУ є економічно виправданим заходом. 

7. Якщо при побудові комбінованої системи електропостачання враховувати 

екологічні характеристики установок, то у графіку генерації електроенергії 
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комплексною електроенергетичною системою з’явиться місце і для сонячної 

електроустановки; 
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 – Характеристики ВЕУ 

Модель 

генератора 

Намінальна 

потужність, 

(Вт) 

Максимальна 

потужність 

(Вт) 

Початкова робоча 

швидкість вітру, м/с 

Номінальна 

швидкість вітру, 

м/с 

Висота 

мачти, м 

Діаметр 

ротора, м 

WE 1500  

(Wind2) 1500 2600 2 10 12 3,4 

EuroWind2 2000 3000 2 9 9 3,2 

WE 3000 (Wind 

4) 3000 5100 2 10 12 4,5 

Eurowind 5 5000 6400 2 10 12 6,4 

WE 8000 (Wind 

10) 8000 13500 2 10 12 6,8 

EuroWind 10 10000 13000 2 10 12 8 

EuroWind 15 15000 21000 2,5 10 12 11 

EuroWind 20 20000 26500 2 12 18 10 

EuroWind 30 30000 35000 2,5 13 18 13 

EuroWind 50 50000 55000 3 13 18 18 

 

Таблиця А.2 – Характеристики ФЕБ 

  Номінальна потужність КПД (не менше), %   

Luxeon PT-080 18 16 монокристал 

Prolog Semicor pPSm-30 20 16 монокристал 

Altec ALM-20 20 16 монокристал 

Luxeon PT-20 20 16 монокристал 

Perlight STR-20 20 16 полікристал 

Prolog Semicor pPSm-25 25 16 монокристал 

Perlight STR-30M 30 16 полікристал 

Altec ALM-30 30 16 монокристал 

Prolog Semicor pPSm-30 30 16 полікристал 

Luxeon PT-40 40 16 монокристал 

ABI-SOLAR SR-P660040 40 16 монокристал 

Perlight PLM-50 50 17,5 монокристал 

Perlight PLM-60 60 17,5 монокристал 

Prolog Semicor PSm-95 100 16 монокристал 

ABI-SOLAR SR-M60248100 100 16 полікристал 

ABI-SOLAR SR-P636140 140 16 полікристал 

ABI-SOLAR SR-P660240 240 16 полікристал 

Prolog Semicor PSm-260 260 16 монокристал 

Jasolar LT-260 260 16 полікристал 

Perlight PLM-300M 300 17,5 монокристал 
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ДОДАТКОК Б 

 

Таблиця Б.1 – Середньомісячна швидкість вітру на різній висоті над рівнем 

землі (м. Запоріжжя) 

Середньмісячна швидкість вітру на різних висотах (м/с) 

h, м 

Січен

ь 

Люти

й 

Березен

ь 

Квітен

ь 

Травен

ь 

Червен

ь 

Липен

ь 

Серпен

ь 

Вересен

ь 

Жовтен

ь 

Листопа

д 

Груден

ь 

0,5 1,723 1,668 1,890 1,668 1,612 1,390 1,279 1,334 1,557 1,668 2,112 2,057 

1 1,974 1,910 2,165 1,910 1,847 1,592 1,465 1,528 1,783 1,910 2,420 2,356 

1,5 2,137 2,068 2,344 2,068 1,999 1,724 1,586 1,655 1,931 2,068 2,620 2,551 

2 2,261 2,188 2,480 2,188 2,115 1,824 1,678 1,751 2,042 2,188 2,772 2,699 

2,5 2,362 2,286 2,591 2,286 2,210 1,905 1,753 1,829 2,134 2,286 2,896 2,820 

3 2,448 2,369 2,685 2,369 2,290 1,974 1,817 1,896 2,211 2,369 3,001 2,922 

3,5 2,523 2,442 2,768 2,442 2,361 2,035 1,872 1,954 2,279 2,442 3,093 3,012 

4 2,590 2,507 2,841 2,507 2,423 2,089 1,922 2,005 2,340 2,507 3,175 3,092 

4,5 2,651 2,565 2,907 2,565 2,480 2,138 1,967 2,052 2,394 2,565 3,249 3,164 

5 2,706 2,619 2,968 2,619 2,532 2,182 2,008 2,095 2,444 2,619 3,317 3,230 

5,5 2,757 2,668 3,024 2,668 2,579 2,224 2,046 2,135 2,490 2,668 3,380 3,291 

6 2,805 2,714 3,076 2,714 2,624 2,262 2,081 2,171 2,533 2,714 3,438 3,347 

6,5 2,849 2,757 3,125 2,757 2,665 2,298 2,114 2,206 2,573 2,757 3,492 3,400 

7 2,891 2,797 3,170 2,797 2,704 2,331 2,145 2,238 2,611 2,797 3,543 3,450 

7,5 2,930 2,836 3,214 2,836 2,741 2,363 2,174 2,268 2,646 2,836 3,592 3,497 

8 2,967 2,872 3,255 2,872 2,776 2,393 2,202 2,297 2,680 2,872 3,637 3,542 

8,5 3,003 2,906 3,293 2,906 2,809 2,422 2,228 2,325 2,712 2,906 3,681 3,584 

9 3,037 2,939 3,331 2,939 2,841 2,449 2,253 2,351 2,743 2,939 3,722 3,624 

9,5 3,069 2,970 3,366 2,970 2,871 2,475 2,277 2,376 2,772 2,970 3,762 3,663 

10 3,100 3,000 3,400 3,000 2,900 2,500 2,300 2,400 2,800 3,000 3,800 3,700 

10,5 3,130 3,029 3,433 3,029 2,928 2,524 2,322 2,423 2,827 3,029 3,837 3,736 

11 3,158 3,057 3,464 3,057 2,955 2,547 2,343 2,445 2,853 3,057 3,872 3,770 

11,5 3,186 3,083 3,494 3,083 2,981 2,569 2,364 2,467 2,878 3,083 3,906 3,803 

12 3,213 3,109 3,524 3,109 3,006 2,591 2,384 2,487 2,902 3,109 3,938 3,835 

12,5 3,239 3,134 3,552 3,134 3,030 2,612 2,403 2,507 2,925 3,134 3,970 3,865 

13 3,264 3,158 3,579 3,158 3,053 2,632 2,421 2,527 2,948 3,158 4,001 3,895 

13,5 3,288 3,182 3,606 3,182 3,076 2,651 2,439 2,545 2,970 3,182 4,030 3,924 

14 3,311 3,205 3,632 3,205 3,098 2,670 2,457 2,564 2,991 3,205 4,059 3,952 

14,5 3,334 3,227 3,657 3,227 3,119 2,689 2,474 2,581 3,012 3,227 4,087 3,980 

15 3,356 3,248 3,681 3,248 3,140 2,707 2,490 2,599 3,032 3,248 4,114 4,006 

15,5 3,378 3,269 3,705 3,269 3,160 2,724 2,506 2,615 3,051 3,269 4,141 4,032 

16 3,399 3,289 3,728 3,289 3,180 2,741 2,522 2,632 3,070 3,289 4,167 4,057 

16,5 3,420 3,309 3,751 3,309 3,199 2,758 2,537 2,648 3,089 3,309 4,192 4,082 

17 3,440 3,329 3,773 3,329 3,218 2,774 2,552 2,663 3,107 3,329 4,216 4,106 

17,5 3,459 3,348 3,794 3,348 3,236 2,790 2,567 2,678 3,125 3,348 4,241 4,129 

18 3,479 3,366 3,815 3,366 3,254 2,805 2,581 2,693 3,142 3,366 4,264 4,152 

18,5 3,497 3,384 3,836 3,384 3,272 2,820 2,595 2,708 3,159 3,384 4,287 4,174 

19 3,516 3,402 3,856 3,402 3,289 2,835 2,608 2,722 3,175 3,402 4,309 4,196 
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19,5 3,534 3,420 3,875 3,420 3,306 2,850 2,622 2,736 3,192 3,420 4,331 4,217 

20 3,551 3,437 3,895 3,437 3,322 2,864 2,635 2,749 3,207 3,437 4,353 4,238 

 

Таблиця Б.4 – Пареметри повітря (м. Запоріжжя) 

Місяць 

Січе

нь 

Лют

ий 

Берез

ень 

Квіт

ень 

Трав

ень 

Черв

ень 

Липе

нь 

Серп

ень 

Верес

ень 

Жовт

ень 

Листо

пад 

Груд

ень 

Середньмісячна температура повітря на висоті 10 м над поверхнею землі  

Температура 

повітря, (град.С) -3,5 -2,6 2,0 10,1 16,4 20,2 22,4 21,4 16,2 9,6 3,5 -1,1 

Густина повітря 

(кг/м3) 1,30 1,29 1,271 1,212 1,12 1,11 1,1 1,01 1,14 1,16 1,2 1,266 

Середньмісячна швидкість вітру на висоті 10 м над поверхнею землі  

Швидкість вітру, 

(м/с) 3,1 3 3,4 3 2,9 2,5 2,3 2,4 2,8 3 3,8 3,7 

Середньомісячний атмосферний тиск (кПа) 

Середнє значення за 

25 років 102 102 102 101 102 102 103 103 102 104 103 102 

 

Таблиця Б.3 – Інсоляція на горизонтальну поверхню (м. Запоріжжя) 

Сумарна інсоляція на горизонтальню поверхню протягом місяця(кВт*год/м^2) 

  

Січе

нь 

Лют

ий 

Берез

ень 

Квіте

нь 

Траве

нь 

Черв

ень 

Липе

нь 

Серп

ень 

Верес

ень 

Жовт

ень 

Листо

пад 

Гру

день РІК 

Інсоляція, 

кВт/м2/д 
1,05 1,86 3,38 4,83 6,91 7,44 7,45 6,45 4,68 2,58 1,178 0,806 

48,6

1 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 – Обсяги генерації одиничними ВЕУ 

ВЕУ 

Січен

ь 

Люти

й 

Берез

ень 

Квіте

нь 

Трав

ень 

Черв

ень 

Липе

нь 

Серп

ень 

Вере

сень 

Жовт

ень 

Лист

опад 

Груд

ень  За рік 

WE 1500 

(Wind 2) 

130,8

538 

106,9

078 

168,6

900 

106,9

046 

92,21

09 

56,65

95 

45,18

00 

47,13

30 

81,75

40 

105,7

285 

215,1

107 

216,4

758 

1373,6

087 

Euro Wind 

2 

115,9

120 

94,70

03 

149,4

278 

94,69

75 

81,68

17 

50,18

98 

40,02

11 

41,75

11 

72,41

88 

93,65

57 

190,5

479 

191,7

571 

1216,7

607 

WE 3000 

(Wind 4) 

229,2

205 

187,2

736 

295,4

994 

187,2

680 

161,5

287 

99,25

22 

79,14

32 

82,56

44 

143,2

109 

185,2

078 

376,8

159 

379,2

071 

2406,1

917 

Eurowind 5 

463,6

479 

378,8

012 

597,7

114 

378,7

900 

326,7

267 

200,7

590 

160,0

843 

167,0

043 

289,6

750 

374,6

229 

762,1

916 

767,0

284 

4867,0

426 

WE 8000 

(Wind 10) 

523,4

151 

427,6

311 

674,7

601 

427,6

184 

368,8

438 

226,6

381 

180,7

202 

188,5

322 

327,0

159 

422,9

141 

860,4

428 

865,9

031 

5494,4

348 

EuroWind 

10 

724,4

499 

591,8

769 

933,9

240 

591,8

594 

510,5

104 

313,6

860 

250,1

317 

260,9

442 

452,6

172 

585,3

482 

1190,

9243 

1198,

4818 

7604,7

541 

EuroWind 

15 

1369,

6631 

1119,

0173 

1765,

7000 

1118,

9841 

965,1

837 

593,0

626 

472,9

053 

493,3

477 

855,7

294 

1106,

6740 

2251,

5913 

2265,

8797 

14377,

7382 

EuroWind 

20 

1131,

9530 

924,8

077 

1459,

2562 

924,7

802 

797,6

725 

490,1

344 

390,8

308 

407,7

253 

707,2

144 

914,6

066 

1860,

8193 

1872,

6278 

11882,

4283 

EuroWind 

30 

1913,

0005 

1562,

9250 

2466,

1430 

1562,

8786 

1348,

0665 

828,3

271 

660,5

041 

689,0

558 

1195,

1924 

1545,

6852 

3144,

7846 

3164,

7410 

20081,

3038 

EuroWind 

50 

3667,

5276 

2996,

3770 

4727,

9902 

2996,

2880 

2584,

4589 

1588,

0354 

1266,

2918 

1321,

0301 

2291,

3747 

2963,

3255 

6029,

0544 

6067,

3142 

38499,

0677 

 

Таблиця В.2 – Обсяги генерації одиничними ФЕБ 

СУЕ Січень 

Лют

ий 

Берез

ень 

Квіт

ень 

Трав

ень 

Черв

ень 

Лип

ень 

Серп

ень 

Верес

ень 

Жовт

ень 

Листо

пад 

Груд

ень 

За 

рік 

Luxeon PT-

080 0,42 0,63 1,1 1,29 1,5 1,44 1,48 1,45 1,17 0,927 0,505 0,371 

12,

2 

Prolog 

Semicor 

pPSm-30 0,73 1,11 1,93 2,26 2,62 2,51 2,6 2,53 2,04 1,62 0,884 0,65 

21,

4 

Altec ALM-

20 0,75 1,15 1,98 2,33 2,69 2,58 2,67 2,6 2,1 1,67 0,909 0,668 

22,

1 

Luxeon PT-20 0,75 1,15 1,98 2,33 2,69 2,58 2,67 2,6 2,1 1,67 0,909 0,668 

22,

1 

Perlight STR-

20 0,84 1,27 2,2 2,59 2,99 2,87 2,97 2,89 2,34 1,85 1,01 0,743 

24,

5 

Prolog 

Semicor 

pPSm-25 1,01 1,53 2,64 3,1 3,59 3,44 3,56 3,47 2,8 2,23 1,21 0,891 

29,

4 

Perlight STR-

300M 1,18 1,78 3,08 3,62 4,19 4,02 4,15 4,05 3,27 2,6 1,41 1,04 

34,

3 

Altec ALM-

30 1,26 1,92 3,32 3,89 4,51 4,32 4,47 4,35 3,52 2,79 1,52 1,12 

36,

9 

Prolog 

Semicor 

pPSm-30 1,28 1,94 3,36 3,95 4,57 4,38 4,53 4,41 3,56 2,83 1,54 1,13 

37,

4 

Luxeon PT-40 1,54 2,33 4,03 4,73 5,48 5,25 5,43 5,29 4,27 3,39 1,85 1,36 

44,

9 

ABI-SOLAR 

SR-P660040 1,6 2,42 4,19 4,92 5,69 5,45 5,64 5,49 4,44 3,52 1,92 1,41 

46,

6 

Perlight STR-

50 2,1 3,18 5,51 6,47 7,49 7,18 7,42 7,23 5,84 4,64 2,53 1,86 

61,

4 
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Perlight STR-

60 2,52 3,82 6,61 7,76 8,98 8,61 8,9 8,67 7,01 5,56 3,03 2,23 

73,

7 

Prolog 

Semicor PSm-

95 3,99 6,05 10,5 12,3 14,2 13,6 14,1 13,7 11,1 8,81 4,8 3,53 

116

, 

Продовження таблиці В.2 

ABI-SOLAR SR-M60248100 4,2 6,37 11 12,9 15 14,4 14,8 14,5 11,7 9,27 5,05 3,71 122,9 

ABI-SOLAR SR-P636140 6,3 9,55 16,5 19,4 22,5 21,5 22,3 21,7 17,5 13,9 7,58 5,57 184,3 

ABI-SOLAR SR-P660240 10,1 15,3 26,4 31 35,9 34,4 35,6 34,7 28 22,3 12,1 8,91 294,71 

Prolog Semicor PSm-260 10,9 16,6 28,6 33,6 38,9 37,3 38,6 37,6 30,4 24,1 13,1 9,65 319,35 

Jasolar LT-260 11,8 17,8 30,8 36,2 41,9 40,2 41,5 40,5 32,7 26 14,1 10,4 343,9 

Perlight STR-300M 11,9 18 31,2 36,6 42,4 40,6 42 40,9 33,1 26,2 14,3 10,5 347,7 
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ДОДАТОК Г 

Методика определения энергоэффективности единичной солнечной 

панели 

Отсчет времени 

При вычислениях солнечной радиации необходимо оперировать с 

наблюдаемым солнечным временем (Apparent Solar Time – AST). Это время 

определяется движением Солнца по небосводу и оно отличается от того времени, 

которое показывают часы. Это отличие возникает вследствие эллиптичности 

орбиты, по которой Земля вращается вокруг Солнца, а также из-за дискретности 

часовых поясов и наличия декретного времени (летнего и зимнего). 

Вариация наблюдаемого солнечного времени, вызванная наклоном земной оси 

и эллиптичностью земной орбиты и, как следствие, неравномерностью скорости 

вращения Земли вокруг своей оси, называется уравнением времени (equation of 

time – ET). Эта величина не постоянна в течение года, ее изменение изображено на 

рисунке и выражается эмпирической формулой: 

  (1) 

где            

           (2) 
 

N – номер дня (начиная с 1 января). ET точнее называть коррекцией времени, термин 

«уравнение» был введен первоначально и является архаичным. 

 

Рис.1. Уравнение времени 

 

Стандартное часовое время отсчитывается от выбранного меридиана, 

являющегося центром данной временной зоны, или отсчитывается от 

стандартного гринвичского меридиана (Standard Longitude – SL), долгота которого 

0 . Однако наблюдатель находится на своем локальном меридиане (Local 

Longitude – LL). Из-за разницы (SL – LL) необходимо ввести поправку в текущее 

солнечное время, которая в минутах равна ±4(SL – LL) , поскольку Солнце 
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max 

смещается на 1 долготы за 4 минуты. Если точка наблюдения находится 

восточнее стандартного меридиана, корректирующая добавка положительна. Если 

же наблюдатель западнее стандартного меридиана, то добавка отрицательна. 

Общая формула для вычисления наблюдаемого солнечного времени AST имеет 

вид: 

AST = LST + ET ± 4(SL – LL) - DS (3) 

где LST – локальное стандартное время (Local Standard Time), DS - поправка на 

летнее время: 0 или 60 минут (с конца марта по конец октября). 

Если точка наблюдения находится восточнее Гринвича, величина AST 

отрицательна, если западнее – положительна. 

 

Солнечные углы 

При вычислении солнечной радиации можно использовать горизонтальную 

систему координат (систему Птолемея), в которой Земля рассматривается 

неподвижной, а Солнце вращается вокруг Земли в системе координат, 

привязанной к Земле. (рис.2). Эти координаты делят небосвод на две полусферы: 

верхнюю (видимую) и нижнюю (невидимую). Большая окружность, разделяющая 

полусферы, называется небесным горизонтом. Полюс верхней полусферы 

называется зенитом. 

Для многих инженерных приложений важно знать, в какой точке на 

небосводе будет находиться Солнце в данное время дня и в данный день года. В 

горизонтальной системе координат Солнце имеет две степени свободы на 

небесной сфере. Следовательно, положение Солнца относительно наблюдателя, 

находящегося на Земле, можно характеризовать двумя астрономическими 

углами: высотой подъема Солнца a и азимутом Солнца z. 

Дадим также определения других солнечных углов. 

Угол склонения (declination) 8 - это угол между направлением на Солнце и 

экваториальной плоскостью. В северном полушарии этот угол считается 

положительным, а в южном – отрицательным. Изменение угла склонения в 

течение года описывается формулой: 

o = o sin [
360 

(284 + N)], град (4) 
365 

где omax  = 23.45 - максимальное склонение, равное углу наклона земной оси к 

эклиптике (эклиптика — плоскость вращения Земли вокруг Солнца). 
 

Солнечное склонение в инженерных расчетах можно рассматривать как 

постоянную величину в течение дня. Если в расчетах можно ограничиться 

средним значением склонения в течение того или иного месяца, то необходимо 

выбрать день, в который склонение будет считаться за среднее. Соответствующие 

данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Рекомендуемый «средний» день каждого месяца 

 

Часовой угол h – определяется на экваториальной плоскости как угол между 

проекцией текущего меридиана и проекцией направления центр Земля – центр 

Солнца. Часовой угол в локальный солнечный полдень равен нулю, и получает 

каждый час приращение 360/24 = 15 . Значение h после полдня считается 

положительным, а до полдня – отрицательным. 

h = ±wtm, град (5) 

где tm   – число минут после локального солнечного полдня, w = 0.25 град/мин. 

Часовой угол можно рассчитать также по наблюдаемому солнечному времени: 

h = 15(AST - 12) 

В локальный солнечный полдень AST=12 и h=0 (по определению). Отсюда 

локальное стандартное время, которое показывают часы, в солнечный полдень 

равно 

LST = 12 - ET + 4(SL - LL) (6) 
Высота Солнца a - угол между солнечными лучами в точку наблюдения и 

горизонтальной плоскостью (рис.3). 

Зенитный угол <I - угол между солнечными лучами и нормалью к 

поверхности. <P  и a являются дополняющими углами: 

<P + a = 
n
 

2 

Эти углы можно вычислить, используя следующую формулу: 

cos <P = sin a = sin L sin o + cos L cos o cos h (8) 

где L – локальная широта, определяемая как угол между линией из центра 

Земли в точку наблюдения и экваториальной плоскостью. 

 

Солнечный азимутальный угол z  – угол между проекцией солнечных 

лучей на горизонтальную плоскость и направлением на юг (для северного 
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полушария). Этот угол связан с остальными солнечными углами 

соотношениями: 

sin z = 

cos o sin h cos a 

(9) 

cos z = 

sin a sin L - sin o cos a cos L 

В солнечный полдень Солнце по определению находится точно на меридиане, 

через который проходит ось север-юг, и следовательно, солнечный азимут равен 

0 . Высота Солнца в полдень равен 

αn = 90° - L + δ 

 
Время восхода и время заката наступают, когда угол подъема =0. Из 

верхней формулы (9) находим, что часовое время, которое отвечает этим 

событиям, равно 

cos hs = -tg L tg 8 (10) 

где hs берется положительным на закате и отрицательным на восходе. Если эти 

времена выразить в часах, то для них получим: 

± 
1  

arccos(-tg L tg 8) 
15 

Продолжительность светового дня равна 2IhsI: 

T =  
2  

Iarccos(-tg L tg 8)I (11) 
15 

 

Поток прямой солнечной радиации 

Поток прямой солнечной радиации на произвольно ориентированную 

наклонную плоскую площадку выражается формулой 

S = Sm cos 8 (12) 

где Sm – поток прямой радиации у земной поверхности на перпендикулярную 

лучам площадку при атмосферной массе m,  - угол падения, равный углу между 

солнечным лучом и нормалью к площадке. Для горизонтальной поверхности угол 

падения равен зенитному углу: = . 

Можно показать, что угол падения для произвольно ориентированной площадки 

определяется соотношением 

cos 8 = cos f3 sin a + sin �  cos a cos(z - zs) (13) 

где - угол наклона площадки к горизонтальной плоскости, - высота 

Солнца,  z – азимут Солнца, zs - азимут проекции нормали к площадке на 

горизонтальную плоскость. Азимуты отсчитываются от плоскости меридиана. 

Высота и азимут Солнца определяются приведенными выше формулами (8) и (9). 

 

 

Если в формуле для cos 8  использовать найденные ранее равенства для 
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солнечных координат x, y и z, получим окончательное выражение 

S = SH cos 8 + SV sin 8 (14) 

где SH l1 SV – соответственно потоки на горизонтальную площадку и 

вертикальную площадку, ориентированную по азимуту zs. 

SH  = Sm sin a = Sm (sin L sin o + cos L cos o cos h) 

SV  = SV,S cos zs + SV,W(E) sin zs (15) где 

SV,S,  SV,W(E) - потоки на вертикальные площадки, обращенные соответственно к югу и 

к западу (востоку) : 
SV,S  = Sm   cos cos z 

SV,W(E)  = Sm   cos sin z (16) 

Формула () выражает в общем виде зависимость прихода солнечной радиации 

на площадку в зависимости от ориентации последней, определяемой углами  и  

zs, для любой широты L и в различные моменты времени дня (часовой угол h) или 

года (склонение солнца ). С помощью указанной формулы аналитически 

определяетсясуточный ход потоков прямой радиации, падающих на поверхность 

приемника (фотомодуля, коллектора). 
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ДОДАТОК Д 

 

Методика определения энергоэффективности единичной ВЭУ 

Установке ВЭУ должно предшествовать доскональное изучение 

метеорологических данных местности её предполагаемого размещения, т.е. 

необходимо разработать ветроэнергетический кадастр, представляющий собой 

совокупность достоверных и необходимых сведений, характеризующих 

"энергетическую ценность" местности. В кадастре данные о ветре представляются в 

виде статистических зависимостей, выраженных в табличной или графической 

форме. Для районов при проведении энергетических расчётов зачастую используют 

кривые повторяемости Гуллена. 

В общем случае выбор площадки для установки ВЭУ производится на 

основании оценки ветроэнергетического потенциала, который определяется по 

данным госметеослужбы на стандартной высоте измерений (10м от рельефа 

местности) и результатам данных от запуска зондов, а так же результатам 

инструментальных замеров температуры, направления и скорости ветра на отметках 

установки ротора турбины и ниже (не менее двух точек) приборами, 

установленными на специальных мачтах. 

Для определения энергоэффективности ВЭУ необходимы следующие данные: 

среднемесячная температура воздуха на высоте 10 метров от поверхности земли 

(°С); среднемесячное атмосферное давление (кПа); среднемесячная скорость ветра 

на высоте 1 Ом над поверхностью земли для ландшафтов подобных аэропорту (м/с); 

среднемесячные скорости ветра на высотах 50, 100, 150 и 300 метров над 

поверхностью земли (м/с); среднемесячный процент времени скорости ветра на 

высоте 50 метров над поверхностью земли в заданном диапазоне (%); 

среднемесячное направление ветра на высоте 50м над поверхностью земли (в 

градусах). Для расчётов так же применяются вариации степенного коэффициента а в 

зависимости от скорости ветра на высоте флюгера . 

На основании перечисленных выше данных определяется ежемесячная 

плотность воздуха: 
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где Р - среднемесячное атмосферное давление (Па); R = 287,058 - 

универсальная газовая постоянная (Дж/(кг-К)); Гср – 

Высота башни ВЭУ в зависимости от марки различна, поэтому возникает 

необходимость произвести перерасчёт скорости ветра согласно зависимости [126, 

34, 142, 144]: 

 

где V - скорость ветра на высоте Н; V0 - скорость ветра на высоте 10м, взятая 

из метеотаблиц; 

Н0 - высота расположения анемометра (10м) 

Кинетическая энергия ветрового потока: 

 

где тиУ- масса и скорость воздушного потока соответственно. 

Масса воздушного потока может быть представлена: 

 

где р, v, S - плотность, скорость, длина воздушного потока; А - площадь, 

обметаемая воздушным потоком. 

Запишем выражение для мощности ветрового потока: 

 

где D - диаметр ветроколеса. 

Однако не вся энергия воздушного потока может быть использована, поэтому, 

принимая во внимание соотношение (101) параграфа 2.5, получим: 

 

где VcpMeCw - среднемесячная скорость ветра. 

Количество электроэнергии вырабатываемой ВЭУ в течение месяца: 

 


