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ры, изготавливающим трансформаторы напряже
ния.
Защита ТН реализована на базе приборного
модуля релейной защиты и автоматики (ПМ РЗА
"Д}амант") и будет поставляться в виде дополни
тельной функции серийно выпускаемого ПМ РЗА
"Д1амант" с версией защит линии или шин 330—
110 кВ, а также в виде отдельного прибора с версией
защиты ТН 330—110 кВ, обеспечивающего кроме
защиты полный мониторинг состояния ТН и ре

гистрацию аварийных процессов.
Защита ТН "Діамант" успешно прошла стендо
вые испытания и готова для установки на под
станции в опытную эксплуатацию.
Выводы. Защита ТН повышает безопасность
работы персонала подстанций и надежность рабо
ты оборудования и РЗА подстанции; снижает рас
ходы на ремонт ТН и другого оборудования под
станции.
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Аналіз методів розподілу втрат потужності в електроенергетичних системах
У статті проаналізовано основні методи розподілу втрат потужності в електроенергетичних системах, висвітлені на даний часу
науковій літературі. Основна увага приділяється перевагам та недолікам існуючих методів розподілу втрат потужності між
учасниками енергетичного ринку та можливості використання їх на практиці.

В статье проанализированы основные методы распределения потерь мощности в электроэнергетических системах, встречающиеся
на данный момент в научной литературе. Основное внимание уделяется преимуществам и недостаткам существующих методов
распределения потерь мощности между участниками энергетического рынка и возможности использования

У сі учасники операцій на електроенергетично
му ринку спричиняють втрати потужності у пере
давальних мережах. Тому проблема "хто повинен
заплатити за втрати" є досить актуальною, і завдан
ня розподілу втрат у мережах між учасниками
ринку, які спільно використовують їх передавальні
можливості, відіграє одну з ключових ролей у функ
ціонуванні електроенергетичного ринку.
Однак, на жаль, втрати виражаються як нелі
нійна функція енергетичних потоків у лінії, а тому

ilk на

практике.

майже неможливо точно обчислити втрати, які зу
мовлює певний генератор, навантаження чи опера
ція у електроенергетичній системі.
Завданням даної статті є аналіз найбільш по
ширених методів розподілу втрат потужності у
електроенергетичних системах, виділення їхніх
переваг та недоліків і можливості впровадження на
практиці.
Сьогодні, переважно у закордонній літературі,
запропоновано цілий ряд схем розподілу втрат між
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учасниками електроенергетичного ринку, деякі з
яких активно використовуються у електроенерге
тичних ринках певних країн.
Можна виділити чотири основних методи роз
поділу втрат потужності між учасниками ринку:
пропорційні методи [2,4]; покрокові (граничні) ме
тоди передачі втрат [2,7]; методи дольового розпо
ділу [1,6,9]; методи, засновані на формулі втрат та
теорії кіл [3,8].
Методи пропорційного розподілу втрат (pro
rata methods) — прості і зрозумілі для використання
методи, які базуються на довільному розподілі
втрат між генераторами і навантаженнями, однак,
конфігурація схеми мережі ніколи не береться до
уваги. Таким чином, навантаження, які розташо
вані далеко від генераторів, виграють за рахунок
близько розташованих до генераторів навантажень.
Ці методи у даний час використовуються у Вели
кобританії, Іспанії та Бразилії.
Покрокові (граничні) методи (1TL methods) роз
поділу втрат спираються на визначення величини
зміни у втратах, зумовленої зміною енергетичного
балансу певного вузла. Недоліками даних методів є
те, що: результат розподілу втрат при їх застосу
ванні залежить від вибору балансуючого вузла;
величини втрат при розподілі можуть набувати як
позитивних, так і негативних значень; на балансу
ючий вузол згідно з методологією у кінцевому
результаті розподілу втрати не припадають. Дані
методи розподілу втрат у даний час використову
ються у Австралії та Новій Зеландії.
Методи дольового розподілу втрат, зазвичай,
зводяться до стеження за потоками у вітках мережі
і, як правило, базуються на припущенні, що енер
гетичні притоки пропорційно розподіляються між
генераторами і навантаженнями відповідно до їх
енергетичних показників. Припущення, яке при
цьому прийнято, що "енергетичний потік, який до
сягає вузла з будь-якої живлячої лінії, розподіля
ється між лініями, що відходять, відповідно до їх
енергетичних потоків", не доведено і не спростова
но. Також за допомогою даного методу неможливо
одночасно розподілити втрати між генераторами і
навантаженнями.
Порівняно нещодавно у закордонній літературі
були представлені методи, засновані на формулі
втрат та теорії кіл. У [5] описано підхід, який
виражає квадратичну апроксимацію втрат з індиві
дуальними транзакціями у багатотранзакційній
системі з кратним числом операцій. Метод, засно
ваний на матриці вузлових опорів (Z-bus method),
описаний у [3], розподіляє втрати при передаванні
між навантаженнями і генераторами у відповіднос
ті до величини потужності їх споживання чи гене
рування. Аналіз методу показує, що найкращі ре
зультати досягаються для ліній, через які протіка
ють основні енергетичні потоки в мережі. У [10]
запропоновано метод, який відображає втрати як
квадратичну функцію і може призводити до не
гативних значень втрат при їх розподілі.
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Розглянемо для прикладу деякі найбільш ти
пові методи розподілу втрат потужності більш де
тально.
Методи пропорційного розподілу втрат
(pro-rata methods).
Цей метод, описаний у [2], є найпростішим
методом розподілу втрат потужності. Він грунту
ється на порівнянні величини потужності чи стру
му, яка генерується або споживається генератором
або навантаженням у вузлі, та повної потужності,
яка відповідно генерується або споживається у ме
режі,

АРг ,

APv
Ргїї.
1

APz Рш

АРНг = —х - —
рн
х
г

( 1)

(2)

Разом рівняння (1) і (2) відображають пропор
ційний розподіл втрат для /-го вузла генерування та
7-го вузла навантаження. У даних рівняннях —
сумарна потужність, яка генерується в мережі,РГ/ —
сумарна потужність генераторів у /-му вузлі, ? н —
сумарна потужність споживачів у мережі, Р — су
марна потужність споживачів у /-му вузлі, АР^ —
сумарні втрати потужності у мережі. Показник х
може використовуватися для того, щоб визначити
частку загальномережевих втрат для кожного з
учасників ринку. Із цих рівнянь зрозуміло, що про
порційний метод розподілу втрат потужності пов
ністю грунтується на енергетичних показниках
вузлів і не залежить від конфігурації схеми мережі.
Втрати розподіляються між усіма вузлами тільки в
залежності від величини генерування або спожи
вання у них потужності. Зрозуміло, що на двох
споживачів, які знаходяться у різних точках мережі
але мають ідентичні енергетичні вимоги, будуть
припадати однакові рівні втрат незалежно від їх
віддаленості від джерела живлення. Відповідно від
сутній стимул для розміщення генераторів ближче
до центрів навантаження (практика, яка зазвичай
призводить до зменшення втрат у мережах). Крім
того, пропорційний метод розподілу не залежить
від перетоків потужності між вузлами мережі, що,
безумовно, ускладнює його фізичне обгрунтування
для визначення розподілу втрат потужності.
М етод
покрокового
розподілу
(ITL
methods ).
Покроковий розподіл втрат [2] показує, як не
значна зміна притоку потужності в одиничному
вузлі впливає на величину загальномережевих
втрат. Розподіл втрат відображає ті величини втрат,
які з’явилися в мережі, коли у системі генерується
деяка величина потужності для компенсації не
значної зміни енергетичного притоку певного вуз
ла, Метод покрокового розподілу ілюструє наступ
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на формула:
п дАР
AP*=S1=1
% дР.І ’

^

роші результати через малу кількість зв’язків між
вузлами мережі у цій матриці. Тому електричні
втрати можуть бути представлені за допомогою
матриці імпедансів (2)
п

де Р. — потужність, яка споживається навантажен
ням.
Величина навантаження збільшується посту
пово від нуля до повного значення. Зміни у вели
чині втрат визначаються за допомогою серії обчис
лень потоків навантаженнь замість розв’язання рів
нянь (3) безпосередньо. При кожному кроці обра
ховані величини втрат розподіляються відповідно
до навантаження (або генерації).
Головний недолік даного методу полягає в то
му, що втрати суттєво залежать від величини кро
ків, прийнятих при розрахунках, тобто розподіл
втрат носить неоднозначний характер. До того ж
метод дуже залежить від вибору опорного вузла.
Таким чином, даний метод вводить деяку ступінь
вільності у розподілі втрат.
М ет од розподілу втрат із використанням
матриці вузлових імпедансів (Z-bus method).
Ідея даного методу, описаного у [3], полягає у
розподілі загальномережевих втрат АР2 між п вуз
лами мережі в залежності від величини потужності
у них
АРх = І А Р к.

11

Із рівняння (8) можна отримати вираз із двома
доданками. Один із них містить матрицю ак
тивних опорів Д, а інший — матрицю реактивних
опорів X

(9)
де Я та X — відповідно дійсна та уявна частина

Z-мaтpицi.
Другий доданок виразу відображає сумарний
енергетичний потік через 7 -м а грицю до /с-го вузла,
і можна довести, що він дорівнює нулю. Тому пер
ший доданок у (9) і представляє собою сумарні
втрати у мережі

(4)

к= і
^ - * « { 2 4

Показник втрат АРк — це складова загальноме
режевих втрат, зумовлена реальним гіритоком по
тужності у /с-му вузлі мережі.
Рівняння (4) можна записати за допомогою
матриці адмітансів (Y=G+jB) і вектора вузлових
напруг (Цк) або використовуючи матрицю імпе
дансів (Z= R+ jX ) і вектор сумарного вузлового
струму (1^). Отже рівняння (4) запишеться так:

(5>
к= 1

J

де Re — дійсна частина виразу.
Сумарний струм у/с-му вузлі обчислюється як

7=1

<б>

Отже рівняння для виразу втрат через матрицю
адмітансів (У) запишеться у вигляді

AP£= R l/c=i
e { i ^ .v=i
(2v^)}-

<7>

Процедура розподілу втрат, яка використовує
матрицю адмітансів (У), не дозволяє отримати хо
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1А:=1

(£ \Д -)} 7=1

<1 0 >

Таким чином, частку втрат, розподілених між
генераторами або навантаженнями/с-го вузла мож
на визначити за допомогою рівняння
АРА= К е { Ц £ Кі),/.)} .

(11)

З (11) видно, що складові втрат АР відобража
ють взаєм озв’язки між струм овим и притокам и
у п вузлах мережі зі струм овим притоком А:-го
вузла.
Цей розподіл залежить від обох величин поточ
ного енергетичного балансу вузла (генерування і
споживання), а також від розташування вузла у ме
жах мережі. Втрати технічно обгрунтовані, а тому
учасники енергоринку можуть використовувати
дану формулу для оперативного регулювання стра
тегії зі зменшення своїх втрат розподілу. Крім того,
оскільки формула також відображає залежність
втрат від конфігурації схеми мережі, то цілком ре
ально визначити системні параметри, коригування
яких дозволить покращити показники мережі що
до втрат у цілому. Даний метод, акцентуючи увагу
на розподілі втрат по вузлах, відслідковує також
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величину потоку потужності від генератора до на
вантаження. Однак, не дивлячись на те, що втрати
можуть розподілятися точно, неможливо визначи
ти, які специфічні перетоки потужності найбільше
визначають загальномережеві втрати.
За допомогою даного методу можна розподі
лити втрати активної потужності як між наванта
жувальними, так і між генераторними вузлами.
Отримані результати можуть набувати негативних
значень.
Висновки. Загальна проблема з підходом до
розподілу втрат між учасниками енергоринку, яка
присутня у будь-якому методі, — відсутність тех
нічно обгрунтованого методу для слідкування за
енергетичними потоками, і, не зважаючи на прове
дену апроксимацію, остаточний розподіл втрат зав
жди містить певну ступінь вільності. Це виникає
через те, що функція втрат, які виникають під час
передачі потужності у системі електропостачання,
є нероздільною і нелінійною.
Відсутність універсального загальноприйнято
го методу вкотре доводить, що кожний із сучасних
методів розподілу втрат має недоліки, що, у свою
чергу, призводить до неточних досліджень у даній
області і робить складним оцінку технічної обгрун
тованості двосторонніх контрактів, які сьогодні ви
користовуються на енергетичних ринках.
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