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Дана публікація спрямована на пошук взаємозв’язків показників електромагнітної сумісності з показниками 

надійності електропостачання. У ході досліджень використовувалися методи теорії ймовірностей та закони ро-

зподілу випадкових величин в задачах надійності. Дана оцінка якості напруги як основному критерію ефектив-

ності електропостачання. Розроблено теоретичні засади щодо побудови інтелектуальних електричних мереж 

для реалізації енергоефективних режимів з урахуванням тенденцій концепції Smart Grid. Розраховано показни-

ки надійності силових трансформаторів та повітряних ліній електропередачі напругою 35-500 кВ. При аналізі 

надійності систем електропостачання та моделюванні показників надійності використовується нормальний, 

експоненційний закони розподілу випадкової величини, а також закон Вейбула. Вперше впроваджено та обґру-

нтовано поняття «індекс надійності», значення якого базується на ВВП країни. Здійснено порівняння індексів 

надійності України та економічно розвинених країн. Запропоновано використовувати індекс надійності як по-

казник розвитку електроенергетичної системи. 
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казателями надежности электроснабжения. В процессе исследований использовались методы теории вероятностей 

и законы распределения случайных величин в задачах надежности. Дана оценка качества напряжения как основ-

ному критерию эффективности электроснабжения. Разработаны теоретические основы для построения интеллек-

туальных электрических сетей с целью реализации энергоэффективных режимов с учетом тенденций концепции 

Smart Grid. Рассчитаны показатели надежности силовых трансформаторов и воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-500 кВ. При анализе надежности систем электроснабжения и моделировании показателей надеж-

ности использован нормальный, экспоненциальный законы распределения случайной величины, а также закон 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Реальна ситуація 

сьогодення української електроенергетики визнача-

ється надвисоким рівнем втрат електроенергії при 

передачі (до 20 %). Порівняно з країнами з розвине-

ною економікою цей показник набагато більший 

(для країн Західної Європи втрати складають 4-5 %, 

США – 6 %). [1–4] Високий рівень втрат в електри-

чних мережах України пов'язаний з низьким рівнем 

компенсації реактивної потужності [5], застарілими 

основними фондами об’єктів електроенергетики, 

недостатнім використанням засобів оптимізації ре-

жимів роботи і регулювання напруги та невиріше-

ність проблем якості електричної енергії. 

Низький рівень якості електричної енергії приз-

водить до значного зниження енергетичної ефекти-

вності електричних мереж за рахунок збільшення 

втрат активної та реактивної потужностей, техноло-

гічних витрат електроенергії на її передачу. Також 

значно скорочується термін служби електрооблад-

нання, збільшуються капітальні витрати в електрич-

них мережах, порушуються умови нормального фу-

нкціонування енергетичної системи [3]. 

Проблема якості електричної енергії – це складо-

ва комплексного поняття електромагнітної сумісно-

сті системи електропостачання (СЕП). Вона визнана 

провідними світовими вченими та відноситься до 
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числа найважливіших проблем сучасної електроене-

ргетики і є частиною проблеми підвищення енерго-

ефективності електричних мереж [4–6].  

Метою проведених досліджень  є виявлення нау-

ково обґрунтованих підходів для розробки загаль-

них критеріїв ефективності роботи систем електро-

постачання для подальшого проектування та впро-

вадження інтелектуальних систем Smart Grid в умо-

вах енергооб’єднань України. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Су-

часні світові тренди в електроенергетиці, які зава-

жають широко впровадити концепцію Smart Grid – 

це безперервне зростання встановленої потужності 

нелінійних, несиметричних різкозмінних наванта-

жень та масове впровадження сонячних та вітрових 

електростанцій, що не завжди супроводжується сво-

єчасним впровадженням рішень, спрямованих на 

корекцію якості електроенергії. Так, в розподільчих 

мережах Швейцарії за десятирічний період рівень 

вищих гармонік (ВГ) зріс на 0,7 % [3]. Тому вимоги 

стандартів на якість електроенергії в промислових 

електричних мережах, за експертною оцінкою, ви-

конують у 30-40 % випадків, що призводить до ла-

винного ефекту погіршення енергетичної ефектив-

ності. При перевищенні нормованих рівнів можливо 

не тільки порушення завадостійкості технічних за-

собів в енергосистемі, на електростанціях і підстан-

ціях, а й технологічних процесів в системах елект-

ропостачання [3]. 

Сьогодні понад 70 % електричної енергії в про-

мисловості споживається в перетвореному вигляді 

(в металургії на деяких підприємствах до 100 %). Це 

пов’язано з тим, що сьогодні майже не використо-

вують пряме включення асинхронних двигунів до 

електричної мережі. Експертні оцінки, виконані 

провідними вченими [3], показали, що у країнах 

пострадянського простору збиток від неякісної еле-

ктроенергії складає 10-12 % від всього збитку.  Ко-

рекція цих перешкод вимагає розробки широкого 

класу спеціальних електромагнітних пристроїв з 

інтелектуальними системами керування. Електрома-

гнітні перешкоди обумовлюють нагрівання струмо-

ведучих частин електрообладнання, викликають 

порушення в роботі кіл управління, погіршують 

роботу пристроїв автоматики і зв'язку. Це призво-

дить також до погіршення стану ізоляції електрооб-

ладнання і в ряді випадків - до передчасного виходу 

його з ладу, знижуються економічні показники еле-

ктричних мереж. Цьому сприяє значною мірою не-

контрольоване впровадження частотних перетворю-

вачів в системах електропривода. Як наслідок, не 

тільки істотно зростає рівень канонічних ВГ, а й 

з'являється широкий спектр так званих інтергармо-

нік (ІГ) [6]. В останні роки помітно збільшився ви-

хід з ладу електродвигунів внаслідок пошкодження 

ізоляції (до 20-25 %), що є наслідком значного зрос-

тання рівня несинусоїдальності напруги. Так, екві-

валентне діюче значення ІГ безпосередніх перетво-

рювачів частоти може, в залежності від режиму ро-

боти, в кілька разів перевершувати їх номінальні 

значення перетворювачів з ланкою постійного стру-

му, які генерують ВГ та ІГ в меншій мірі. Практика 

свідчить про те, що в цьому випадку вартість захо-

дів по компенсації рівнів ВГ може бути сумірною 

або більше вартості збитку від впливу ВГ та ІГ, що 

пояснює низьку зацікавленість керівників енергети-

чних компаній до вирішення проблеми електромаг-

нітної сумісності. Високі рівні ВГ та ІГ ускладню-

ють вирішення низки питань концепції Start Grid. 

Закони розподілу випадкових величин в задачах 

надійності. 

Надійність СЕП аналізується в залежності від 

постановки задачі, необхідної точності і достовірно-

сті рішення на рівнях випадкових подій, величин і 

процесів. Для інженерних методів розрахунку на-

дійності в основному використовується апарат ви-

падкових величин. 

Закономірності випадкових величин описуються 

за допомогою інтегральної функції розподілу ймові-

рностей. Для опису розподілу ймовірностей безпе-

рервних випадкових величин застосовується дифе-

ренціальна функція розподілу ймовірностей, або 

закон розподілу випадкових величин.  

При аналізі надійності переважно застосовують 

закони розподілу, які визначаються за допомогою 

невеликої кількості числових характеристик. Так 

показовий (експоненціальний) закон розподілу ви-

значається лише одним параметром – математичним 

очікуванням випадкової величини. Нормальний за-

кон розподілу та, за певних умов, закон Вейбулла 

характеризується двома параметрами (математич-

ним очікуванням випадкової величини і дисперсі-

єю). Інші закони розподілу вимагають більшої кіль-

кості числових характеристик. 

У практичних інженерних розрахунках, в основ-

ному, використовують такі показники (характерис-

тики) надійності окремих елементів [3]: 

– параметр потоку відмов (середня кількість від-

мов протягом року)  , 1/рік; 

– ймовірність відмови або середній коефіцієнта 

вимушеного простою q ; 

– середній час відновлення  , годин; 

– параметр потоку навмисних відхилень f , 

1/рік; 

– середній час навмисних простоїв або їх середня 

тривалість dt , годин; 

– збиток від недостатнього випуску електроенер-

гії L , дол./кВт∙год. 

Експоненціальний розподіл. 

Параметри експоненціального розподілу: 

Експоненціальний розподіл визначається одним 

параметром – інтенсивністю відмов  tλ . Для цього 

випадку показники надійності: 

– ймовірність безвідмовної роботи в інтервалі від 

0 до t : 

  tetR  ;                          (1) 

 

– ймовірність відмови: 

    tetRtF  11 ;  (2) 

 

– густина ймовірності відмови: 

 
  te

dt

tdF
tf  ;  (3) 
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– середній час безвідмовної роботи: 

   



1

00

 


dttexpdttRT ;   (4) 

 

 
 

 

 
 

















t

t

e

e

tR

xf

dxxf

tf
t

0

.  (5) 

Умова (5) передбачає, що обладнання, у якого 

час безвідмовної роботи має експоненціальний роз-

поділ, не старіє. Якщо об'єкт почав функціонувати в 

нескінченно далекому моменті часу в минулому, то 

кількість відмов в інтервалі  t,0  залежить тільки від 

його довжини, тобто розглядається стаціонарний 

стан. Іноді ця умова не дотримується через процеси 

обкатки (перша фаза функціонування елемента) та 

старіння (третя фаза). Для опису цих періодів слід 

використовувати інші, більш складні закони розпо-

ділу. В період обкатки надійність, як правило, під-

вищується за рахунок додаткового контролю при 

виготовленні, монтажі, прийманні в експлуатацію, а 

в період старіння – за рахунок додаткового обслуго-

вування. Тому в електроенергетиці при вирішенні 

практичних задач інтенсивність відмов вважають 

постійною протягом тривалого часу [3, 5]. 

Як параметр експоненціального розподілу відно-

влення використовують інтенсивність відновлення 

 : 

– вірогідність відновлення елемента за час від 0 

до t : 

  tetR  ;                            (6) 

 

– середній час відновлення:  




1
 .                                 (7) 

Для інженерних розрахунків надійності в СЕП 

приймається , що час безвідмовної роботи T  і час 

відновлення   розподіляються за експоненціальним 

законом. 

Враховуючи великі масиви статистичних даних 

за відмовами електрообладнання міських електрич-

них мереж центральної частини міста Дніпро були 

розраховані математичні залежності показників на-

дійності в функції показників якості напруги  

(рис. 1). Наукова та практична цінність даних зале-

жностей полягає у комплексності підходу до про-

блеми розробки новітніх енергетичних мереж з ура-

хуванням багатофакторності та невизначеності ви-

хідної інформації [4]. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Зниження надійності силових трансформаторів (а) та кабельних ліній (б)  

в залежності від коефіцієнта викривлення синусоїдальності UTHD  
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Усереднені значення параметрів надійності. 

Використання результатів імовірнісних розраху-

нків є правильними при необхідності дотримання 

двох умов: застосування в розрахунках одних і тих 

самих значень параметрів потоків відмов   та од-

накових методів розрахунку, основних на прийнятті 

закону розподілу випадкових величин. 

Нижче приведені загальні результати послідов-

них значень параметрів потоку відмов (інтенсивнос-

ті відмов) ліній електропередачі, а також трансфор-

маторів 500-35 кВ за оцінками вітчизняних та зару-

біжних дослідників. Для повітряних ліній (ПЛ)     

35-110 кВ, які застосовують в системах електропос-

тачання, значення потоку відмов 
APL
fix  знаходяться в 

межах 0,75–2,2, найбільша імовірність 850,APL
fix  . 

Середній час відновлення приймається рівним 
310r  при коефіцієнті планових простоїв 

31054  ...Кd . 

Для кабельних ліній (КЛ) при прокладанні в ка-

налах і лотках в середньому 0150,CL   при 

31041  ,CL
r . Для трансформаторів і автотрансфо-

рматорів 10040 ,...,Т
fix  . Переважають значення 

030,λТ
fix   та 310Т

r  [3]. 

Нормальний закон розподілу. 

Нормальний закон розподілу в задачах надійнос-

ті СЕП застосовується порівняно рідко, віддаючи 

перевагу використанню методів, заснованих на екс-

поненціальному розподілі або розподілі Вейбула. 

Нормальний закон застосовується при відомих роз-

рахунках, що характеризують електромагнітні та 

подібні їм процеси. 

Оцінка надійності електрообладнання прово-

диться з урахуванням змінення його терміну служби 

(тривалості життя). Спочатку розглянемо процеси за 

умови нормального закону розподілу надійності. 

Функція надійності  tR . Для нормального зако-

ну надійності маємо: 

  






t

tmt

x

dxetR




2

2

2

1
,   (8) 

де tm  та t  – математичне очікування і середньок-

вадратичне відхилення тривалості життя електрооб-

ладнання. 

Вираз справедливий при ttm  . Цей вираз на-

зивається інтегралом імовірностей або, інтегралом 

помилок. 

Інтеграл (8) перетворюється до виду: 
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1

50 .  (9) 

Значення функції F  у правій частині рівняння 

(9) знаходять за довідковими таблицями в залежнос-

ті від t : 

 xnomt ttm Δ1 . 

При відносному часі життя xt  значення tm , ви-

значають залежно від його номінального значення 

nomt , яке зазвичай вказує фірма-виробник. Як пра-

вило, 3025nomt  років. 

Інтеграли імовірності 

 xF

m

σ

m

t
-

F

t

t

t 


















1

 

є непарною функцією, тобто    xFxF  , що 

враховувалося при виконанні дослідження [3]. 

Докладний аналіз впливу скорочення терміну 

служби електрообладнання (трансформатори, елект-

родвигуни, конденсатори) дозволяє зробити висно-

вок, що значне зниження надійності спостерігається 

при часу експлуатації тривалістю понад 10 років. 

Тому на практиці, як правило, графіки  tR  будують 

для 10t  років. 

Методи розрахунку надійності, засновані на за-

коні Вейбулла. 

Аналітичні методи розрахунку надійності роботи 

електричних систем і їх основних елементів у бага-

тьох випадках ґрунтуються на законі Вейбулла. З 

теорії надійності відомо, що розподіл Вейбулла є 

найменш складним і найбільш загальним законом 

розподілу зі змінним параметром відмов. 

Функція надійності в цьому випадку має вигляд: 

 

 
 t

etR 0
 ,                            (10) 

 

де   – параметр форми розподілу; 

0  – параметр потоку відмов; 

 t  – характеризує небезпеку відмови: 

 

  1
0

  tt .                              (11) 

 

Характер зміни функції залежить від значення 

параметра  :  

– при 1  вона монотонно убуває; 

– при 1 зростає; 

– при 1  набуває значення   0 t в по-

чатковий момент часу. 

У елемента з прихованими дефектами, однак 

який не старіє протягом тривалого часу, небезпека 

відмови різко підвищена спочатку і швидко падає; 

функція надійності добре описується законом Вей-

булла при 1 .  

Якщо елемент майже немає прихованих дефек-

тів, проте він швидко старіє,  небезпека відмови мо-

нотонно зростає; функція надійності добре опису-

ється законом Вейбулла з 1 . 

При 1  розподіл Вейбулла переходить в екс-

поненціальний. 

Для розрахунків практиці використовують табли-

чні значення   і 0  для різних видів електроустат-

кування, отримані теоретично і підтверджені експе-

риментально з ймовірністю не менше 95 % (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Значення коефіцієнтів для оцінки параметрів потоку відмов (закон Вейбулла) 

 

Напруга, 

кВ 

Повітряні лінії 
Трансформатори та  

автотрансформатори 

  0 , 1/рік   0 , 1/рік 

35 1,005 
1,7 

0,5 0,08 

110 0,97 0,5 0,09 

220 0,87 
2,1 

0,5 0,014 

350 0,83 0,5 0,034 

500 0,77 4,3 0,5 0,103 

 

При 1t  можна використовувати наближену 

формулу: 

  ttR 1 .                       (12) 

 

Якщо електрообладнання працює з постійним 

нагрівом, що визначає певне значення  0 xt , то 

використовують перерахований параметр потоку 

відмов 0 , який визначають з урахуванням перегрі-

ву:  

 xt 100  . 

 

Окремий випадок графіку функцій  t  і  tR  

для трансформатора з високою напругою 110 кВ; та 

прийнятими 50, , 100 , , зображено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Криві надійності  tR

Визначення індексу надійності систем електро-

постачання. 

Поняття надійності в електроенергетиці є одним 

з основних головних понять, які характеризують 

енергоефективність виробництва, передачі і розпо-

ділу електричної енергії. У різних нормативних і 

подібних документах під надійністю розуміють вла-

стивість об'єкта (електроустановки, електроенерге-

тичної станції або її частини) забезпечувати необ-

хідні функції (наприклад, безперебійне електропос-

тачання споживачів в заданому обсязі з потрібною 

якістю) зберігаючи свою працездатність і експлуа-

таційні показники. В сучасних умовах надійність 

розглядається також на оптовому ринку (тобто сис-

темна надійність) і на роздрібному ринку (надій-

ність електромережі). Надійність як імовірність без-

дефіцитної роботи електростанцій характеризується 

індексом надійності p . В Україні нормується індекс 

надійності 9660,p  , що значно нижче зарубіжних 

нормативів . 

Розрахунок індексу надійності. 

Забезпечення значень p  означає зниження ймо-

вірності обмеження електропостачання, що потре-

бує додаткових капіталовкладень з метою підви-

щення надійності всіх складових енергосистем (ге-

неруючих потужностей, електричних мереж різних 

рівнів, автоматичних пристроїв та ін., а також ви-

трат K  для забезпечення резервних генеруючих 

потужностей rezP . Значення K  можна представити 

у вигляді: 

 

unrezKPK  .      (13) 

 

де unK  – питома вартість одного кіловата установ-

ки, що генерує потужність, дол/кВт. 
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Збиток, що виникає через недостачу електроене-

ргії, при відсутності аварійного резерву: 

 

shunrez qТLPL  ,                          (14) 

 

де unL  – питомий збиток через недостатній відпуск 

електроенергії споживачу, дол/кВт∙год; 

shq  – інтегральна ймовірність виникнення дефіциту 

потужності. 

Очевидно: 

sh-qp 1 ,                     (15) 

 

З виразів (13) і (14) враховуючи, що KL  , 

отримаємо[3]: 

                                   
un

un
sh

TL

К
q  ,                        (16) 

 

де 8760Т  годин. 

Останній вираз використовують, як правило, з 

урахуванням коефіцієнта ефективності капітальних 

вкладів mvЕ  протягом року, а також річних витрат 

на амортизацію 0 , ремонтні роботи та обслугову-

вання mwβ . 

Враховуючи зазначене: 

 

 
TL

βαЕK
q

un

mwmwun
sh


 0 .                   (17) 

 

Таким чином (для прикладу), використовуючи 

останній вираз при 752,Kun   дол/кВт, 

0500 ,mw    та 12500 ,З   дол/кВт·год отримає-

мо 040,qsh   та 9601 ,qp sh  . 

Розрахувавши індекс надійності можливо досто-

вірно визначити тривалість обмеження електропос-

тачання (год/рік) [8, 9]. При нормуванні значень 

0,96p   можливий дефіцит електроенергії у спо-

живача складе не більше 35T  год/рік. При 

9990,p   (що прийнято на практиці у деяких краї-

нах за кордоном) обмеження електропостачання 

складе не більше ніж 8T год/рік. 

ВИСНОВКИ. 

1. Для оцінки енергетичної ефективності систем 

електропостачання за характеристиками надійності 

та якості електроенергії обґрунтовано залежності 

індексу надійності енергетичних систем. Значення 

індексу надійності, розраховані з урахуванням су-

часного технічного стану електричних мереж Украї-

ни становить 0,96-0,966, що є значно нижчим від 

показників країн з розвиненою економікою. При 

цьому тривалість обмеження електропостачання 

становить 35-50 год/рік. 

2. В результаті аналізу характерних режимів ро-

боти систем електропостачання з нелінійними нава-

нтаженнями та моделювання електричних режимів 

отримано аналітичне описання та графічні залежно-

сті показників надійності електричних мереж в фун-

кції показників якості напруги, що є новою тенден-

цією пошуку ефективних режимів роботи системи 

Smart Grid. Зниження часу роботи силових трансфо-

рматорів отримано на рівні 2-3 роки порівняно з 

номінальним терміном. 
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PROBLEMS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN PROBLEMS OF RELIABILITY  

AND EFFICIENCY OF ELECTRICAL SUPPLY TAKING INTO ACCOUNT  

THE TRENDS OF THE SMART GRID CONCEPT 
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Purpose. This publication is devoted to the search for interrelations between the indicators of electromagnetic compat-

ibility and the reliability of electricity supply. The purpose of the conducted researches is the formation of scientifically 

based approaches for the development of general criteria for the efficiency of the power supply systems for the further 

design and implementation of intelligent systems Smart Grid in conditions of power units of Ukraine.Methodology. In the 

process of research, methods of probability theory and the laws of distribution of random variables in reliability problems 

were used. Results. The laws of the distribution of random variables in problems of reliability are analyzed and the 

components of the probability theory apparatus are used, which are used in specific cases. According to the statistical data 

of the failure of the equipment of city electric networks in the central part of the city of Dnipro, mathematical dependencies 

of reliability indicators in the function of voltage quality indicators were calculated and constructed. According to the 

results of calculations, dependencies of reliability parameters of power transformers and cable lines in the function of the 

coefficient of curvature of sinusoidality are constructed (THDU). The general results of the successive values of the 

parameters of the failover flow (failure rate) of transmission lines, as well as transformers 500-35 kV are analyzed.  The 

estimation of voltage quality as the main criterion of power supply efficiency is given. Theoretical bases for the construc-

tion of intelligent electric grids are developed with the aim of implementing energy-efficient regimes taking into account 

the trends of the Smart Grid concept. The reliability indexes of power transformers and overhead transmission lines with 

voltage 35-500 kV are calculated. When analyzing the reliability of power supply systems and modeling reliability indica-

tors, the normal, exponential laws of distribution of a random variable, as well as the Weibul law, are used. Originality. 

For the first time, the concept of "reliability index" has been used and justified, the value of which is based on the country's 

GDP. Comparison of reliability indices of Ukraine and economically developed countries is done. A new tendency for 

effective grid Smart Grid operating systems based on the reliability of electrical networks is proposed and ground-

ed.Practical value. The use of the reliability index as an indicator of the development of the electric power system is pro-

posed. The application of the proposed analytical description and the graphical dependencies of the reliability indicators of 

electric networks in the function of the indicators of the quality of the voltage will ensure an efficient operation of the 

Smart Grid system.References 10, tables 1, figures 2. 

Key words: indicators of electromagnetic compatibility, reliability indicators of power supply, voltage quality, the 

concept of Smart Grid, power transformers, overhead power lines, the concept of «reliability index». 
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