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КОМПЛЕКСНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ У ЧАСІ      

 

Наведено результати досліджень регулювання режиму електроспоживання 

промислових споживачів у часі із застосування техніко-технологічних методів. Доведено 

ефективність управління графіками електричних навантажень при комплексному 

використанні методів «лімітуючого шляху» та «пріоритетно-крокового».  

режим електроспоживання, метод регулювання, промисловий споживач 

 

Приведены результаты исследований регулирования режима электропотребления 

промышленных потребителей во времени с использованием технико-технологических 

методов. Доказана эффективность управления графиками электрических нагрузок при 

комплексном применении методов «лимитирующего пути» и «приоритетно-шагового». 

режим электропотребления, метод регулирования, промышленный потребитель 

 

Presented the results of studies on the application of technical- technological methods of 

regulation mode power consumption of industrial consumers in time. Proved the efficiency regulation 

schedules of electrical loads with complexed using methods of "limiting the way" and "priority-

stepper." 

regime of power consumption, method of control, industrial consumer 

 

Вступ. Добовий графік навантаження об’єднаної енергосистеми (ОЕС) 

характеризується двома піками – ранковим та вечірнім, а також зниженням навантаження в 

нічні години [1]. Вирівнювання графіку електронавантаження (ГЕН) сприятиме підтриманню 

балансу електричної енергії (ЕЕ), заощадженню паливно-енергетичних ресурсів, зменшенню 

втрат ЕЕ тощо. Як показує багаторічний досвід [2], важелів, що застосовуються на сьогодні 

для вирішення проблеми нерівномірності ГЕН, явно недостатньо. 

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження [3-5] зосереджені лише на одній 

специфічній галузі чи окремому методі і тому не дають інструментарію комплексного впливу 

на всі групи споживачів електроенергетичного ринку. 

Запропонована у [6] концептуальна модель електроспоживання узагальненого 

технологічного процесу (ТП) з визначенням умов перерозподілу електричної потужності на 

інтервалі часу технологічного циклу вирізняється складністю і може бути застосована для 

обмеженого кола ТП.  

У [7] наголошується, що для регулювання добового попиту на ЕЕ крім цінового методу 

необхідно залучати техніко-технологічні, інформаційно-пропагандистські та інші методи 

впливу. У [8] на прикладі вирівнювання ГЕН конкретного промислового споживача (ПС) 

показано ефективність застосування техніко-технологічного методу, а у [9] – пріоритетно-

крокового методу регулювання. Вочевидь, більшого ефекту від залучення обох методів можна 

досягти при їх комплексному використанні. 

Метою роботи є дослідження можливостей комплексного застосування методу 

лімітуючого шляху та пріоритетно-крокового методу для формування раціонального режиму 

електроспоживання у часі.  
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Викладення матеріалу і результати дослідження. Розглянемо комплексне 

управління, провівши спочатку вирівнювання окремих ГЕН для найбільш енергоємних ТП і 

цехів двох потужних ПС з використанням методу лімітуючого шляху (МЛШ) [8]. Після цього, 

раціонально вирівнювати вже їх сумарний ГЕН, застосовуючи до них пріоритетно-кроковий 

метод (ПКМ) [9] і т.д.  

На рис. 1 представлено зимові ГЕН двох реальних машинобудівних ПС («Червона 

Зірка» – крива 1 на рис. 1а та «Гідросила» – крива 3 на рис. 1б). Проведемо їх вирівнювання, 

застосувавши МЛШ аналогічно до [8] для більшості енергоємних цехів. Виявлені резерви часу 

Rt визначають величину можливого зміщення електронавантажень паралельних операцій 

вздовж ТП. Після перерозподілу навантажень у межах Rt, ГЕН обох ПС набудуть вигляду 

відповідно кривих 2 та 4 на рис. 1.  Порівняння основних показників вирівнювання графіків 1 

та 2 (табл.1) показує, що КЗГ зріс на 5,8%, КФ – на 1,4% та Dp – на 23,7%. Трансформація 

графіка 3 у 4 супроводжується зростанням КЗГ на 4,7%,  КНР на 6,4% і зменшенням КМ на 4,7%, 

КФ на 0,6% та Dp на 21,2%. 

       
а       б 

Рис. 1.  Графіки електроспоживання: а – ПС «Червона Зірка» (1 – до регулювання, 2 – після 

вирівнювання МЛШ); б – ПС «Гідросила» (3 – до регулювання, 4 – після вирівнювання) 

 

Таблиця 1 - Порівняння основних показників нерівномірності ГЕН двох ПС до та після 

регулювання МЛШ 

№ 

з/п 
Варіанти регулювання 

Основні показники нерівномірності ГЕН 

КЗГ КМ КНР КФ Dp 

1 «Червона Зірка» до регулювання 0,5516 1,8127 0,3044 1,0723 17,027 

2 «Червона Зірка» після МЛШ 0,5843 1,7114 0,3225 1,0574 13,415 

3 «Гідросила» до регулювання 0,7078 1,4128 0,4576 1,0335 2,6229 

4 «Гідросила» після МЛШ 0,7418 1,3481 0,4877 1,0272 2,1208 

 

Оскільки ГЕН ОЕС є суперпозицією ГЕН його складових, то вирівнювання ГЕН 

окремих споживачів призведе до вирівнювання результуючого графіку. 

На рис.2а представлено результуючі сумарні графіки двох ПС (крива 5 отримана 

сумуванням вихідних ГЕН 1 та 3 з рис.1; крива 6 отримана сумуванням ГЕН 2 та 4 з рис.1 після 

регулювання МЛШ). Видно, що відрегульований ГЕН 6 є більш рівним, ніж вихідний ГЕН 5. 

Тепер розглянемо взаємодію двох ГЕН при їх взаємному зміщенні [9]. Ефект 

вирівнювання сумарного ГЕН двох ПС підсилимо застосувавши до них ПКМ, який заснований 

на зсуві τ між їх ГЕН часовими «кроками»; згідно [3] пріоритетність надається варіанту з 

мінімумом взаємокореляційної функції (ВКФ). 
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Як показали розрахунки, зсув τ, при якому значення ВКФ є мінімальним ( ))(( RSpk = - 

3,9 МВт), набуває τ =13 год, що на практиці є важко досяжним. Тому, раціонально розглядати 

результат взаємного зсуву ГЕН 1 і 3 та 2 і 4 у реально досяжних межах зсуву (на τ=±|1…2| год 

один відносно другого). Порівняльний аналіз значень основних показників нерівномірності 

ГЕН при чотирьох варіантах зсувів (а саме – при зсувах на 1, 2, 22, і 23 години) показав, що 

найкраще вирівнювання сумарного графіка досягається при  τ=22 год (що еквівалентно -2 год). 

тому, що: для ГЕН 1 і 3 співвідношення ВКФ становить – 

))22(())23(())2(())1(( 13131313 pkpkpkpk  , оскільки 4,5745>3,8915>3,4828>2,3276; для ГЕН 

2 і 4 – ))22(())23(())2(())1(( 24242424 pkpkpkpk  , бо 4,2339>3,8453>3,1766>1,9363.  

   На рис 2б наведено сумарні графіки ПС (7 – із застосуванням тільки ПКМ при τ = -2 

год (без МЛШ); 8 – після комплексного регулювання спочатку МЛШ, а потім із застосуванням 

ПКМ (з 4-х варіантів кращого результату досягнуто також при  τ = -2 год). 

         
  а       б 
Рис. 2. Результуючий сумарний графік двох ПС при різних методах регулювання: а –  

крива 5 – вихідний сумарний ГЕН, 6 – після регулювання лише МЛШ; б –  крива 7 – після 

застосування тільки ПКМ (зсув на -2 год); 8 – після комплексного регулювання обома 

методами – МЛШ та ПКМ при зсуві на -2 год 
   

Порівняння показників нерівномірності сумарних ГЕН двох ПС з таблиці 2 

підтверджують, що в результаті розглянутих варіантів регулювання всі показники для 

сумарного графіка покращились: наприклад після МЛШ коефіцієнт заповнення графіка ЗГК  

зріс на 5,1 %, а після комплексного застосування МЛШ та ПКМ – на 9,1 %. 
 

Таблиця 2 - Показники нерівномірності сумарних ГЕН двох ПС 

№ 

з/п 
Варіанти регулювання  

Основні показники сумарного ГЕН 

КЗГ КМ КНР КФ Dp 

1 До регулювання 0,6031 1,6581 0,3755 1,0495 28,827 

2 Після регулювання лише МЛШ 0,6347 1,5756 0,4161 1,0411 23,731 

3 Після регулювання тільки ПКМ  0,6305 1,586 0,4072 1,0418 24,264 

4 
При комплексному регулюванні 

МЛШ та ПКМ 
0,6607 1,5134 0,4514 1,0335 19,353 

 

Слід зазначити, що апробовані методи управління добовими ГЕН є достатньо 

універсальними та можуть бути застосовані для більшості рівнів електроенергетичної 

системи. 

Подальшого вирівнювання результуючого ГЕН можна досягти при застосуванні, окрім 
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розглянутих, й інших інструментальних та інституціональних методів впливу. 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

1. Доведено ефективність управління графіками електричних навантажень ПС при 

використанні методів «лімітуючого шляху» та «пріоритетно-крокового».  

2.  Комплексне застосування методів підсилює регульованість режиму 

електроспоживання майже удвічі. Послідовне комплексне застосування МЛШ і ПКМ 

підвищує рівномірність добового ГЕН до 10 %. 

3.   Головною перевагою розглянутих методів управління є їх універсальність і 

доступність. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. ДП «НЕК «Укренерго» [Електронний ресурс] / М-во палива та енергетики України. – К. 

: Укренерго, 2012. –  Режим доступу: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/. – Назва з екрану. 

2. Находов В.Ф. Методологія аналізу та корегування впливу диференційованих тарифів на 

конфігурацію графіків навантаження енергосистеми України / В.Ф. Находов, Т.В. Яроцька, 

А.О. Горбоненко  // Вісник Вінницького політехнічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2011. 

– № 6. – С. 72 – 75. 

3. Гордеев В.И. Регулирование максимума нагрузки промышленных электрических сетей / 

В.И. Гордеев. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 184 с. 

4. Калінчик В.П. Структура системи моніторингу та управління електроспоживанням 

дробильно-помольного комплексу / В.П. Калінчик, О.В. Мейта. – К.: 2009. - 6 с. - Деп. в ДНТБ 

України 07.12.09, № 97-Ук2009.  

5. Дикмаров С.В. Регулирование мощности при производстве и потреблении 

электроэнергии / С.В. Дикмаров, Г.Г.Садовский. – К.: Техніка, 1981. – 126 с. 

6. Розен В.П. Використання внутрішніх резервів технологічних процесів при керуванні 

режимами електроспоживання промислових підприємств / В.П. Розен, М.В. Прокопець // 

Автоматизація виробничих процесів: Всеукр. наук.-техн. журн. – 2006.  –  №1(22). –  С.26-30. 

7. Серебренніков Б.С. Формування динамічних цін на електроенергію залежно від  

нерівномірності графіку електроспоживання / Б.С. Серебренніков, К.Г. Петрова // Енергетика 

та електрифікація, 2012. – № 10. – С.18-23. 

8. Серебренников Б.С. Повышение энергетической эффективности технологических 

процессов промышленных предприятий / Б.С. Серебренников, Е.Г. Петрова //  

Энергосбережение·Энергетика·Энергоаудит. – 2013. – № 1. – С. 15 – 20.  

9. Серебренніков С.В. Удосконалення критеріїв пріоритетно-крокового методу  

регулювання електроспоживання / С. В. Серебренніков, К.Г. Петрова // Електротехніка та 

електроенергетика, 2012. – № 1. – С. 65 – 69. 
 

 

 

 

 

 

 

  


