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Анотація. В питанні підвищення  надійності електроенергетичних систем особлива  
роль розподільних мереж, які впливають  на показники надійності окремих споживачів. 
Тому актуальним і важливим є задача  оцінки надійності розподільчих систем 
електропостачання, розв’язання якої  дозволить обгрунтувати застосування тих чи інших 
схем і джерел живлення. Максимальний ефект  від застосування альтернативних джерел 
живлення проявляється для вузлів, найбільш віддалених від основного джерела живлення, 
тобто найбільш близьких до альтернативного відновлювального  джерела живлення.  

Ключові слова.  Надійність, електричні системи, розподільні мережі, джерела 
живлення,  підвищення. 

Вступ. 

Статистичні дані про перерви електропостачання окремих споживачів 

свідчить про особливу  роль  розподільних систем на показники надійності 

окремих споживачів. Тому актуальним і важливим є завдання  оцінки 

надійності розподільчих мереж, розв’язання якого дозволить обгрунтувати 

застосування тих чи інших схем і джерел живлення, а також найкращим чином 

розподілити  капіталовкладення для отримання максимального  підвищення 

надійності електропостачання електроприймачів. 

Основний текст 

Найпоширенішими схемами розподільних систем є радіальні схеми з 

послідовно з’єднаними елементами. Розподільні системи, які мають складно-



замкнуту схему, шляхом розмикання в спеціальних з’єднувальних пунктах 

нормально функціонують за радіальною схемою, яка  дозволяє знизити 

кількість обладнання, на яке діє коротке замикання в даній точці системи і  

забезпечує перевід живлення споживачів даного радіусу на інше джерело 

живлення при проведенні аварійних відновлювальних робіт або планових 

ремонтів. 

Для послідовно з’єднаних елементів основні показники надійності, такі як 

параметр потоку відмов cλ , середня тривалість відмови cr  і коефіцієнт 

неготовності cU  визначаються 
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Розглянемо схему, яку представлено на рисунку 1, яка містить чотири 

споживачі А, В, С, D, що живляться від основного джерела живлення  (ДЖ.). 

Рисунок 1 – Схема електропостачання з основним джерелом живлення 
 

В даній схемі ділянки мережі  мають показник надійності 1.00 =λ  

1/(км·рік), а розподільчі лінії – 2.00 =λ  1/(км·рік). Показники надійності, які 

характеризують окремі елементи мережі, приведені в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Показники надійності елементів мережі 

Номер елемента l, км λ , 1/рік r, год 
1 2 0.2 5 
2 1 0.1 5 
3 3 0.3 5 
4 2 0.2 5 

       1                 2                       3                                 4 

       а                 b                         с                                       d 

       А                         B                         С                                 D 

ДЖ 



а 2 0.4 2 
b 1 0.2 2 
c 1 0.2 2 
d 3 0.6 2 

 
В приведеній схемі  пошкодження будь-якого елементу системи 

призводить до спрацювання вимикача, встановленого на головній ділянці від 

ДЖ; його вмикання можливе тільки після закінчення ремонту. Для таких умов 

функціонування показники надійності для вузлів А, В, С, D приведені в таблиці 

2. В даній схемі показники надійності вузлів одинакові. У випадку, якщо такий 

рівень надійності не влаштовує, слід розглядати варіанти підвищення 

надійності шляхом проведення заходів, які пов’язані з локалізацією 

пошкодження, встановленням додаткових захистів і переведенням 

навантаження на резервне живлення. 

У випадку відключення основного джерела живлення або після локалізації  

пошкодження, з врахуванням того, що пошкодження локалізується за 0.5 год., 

на будь-якій ділянці все або частина навантаження може бути переведено на 

інше (альтернативне) відновлювальне  джерело живлення. Розглянемо систему, 

в якій ділянка 4 у випадку необхідності може живитись від альтернативного 

відновлювального  джерела  електричної енергії. 

 
Таблиця 2 – Показники надійності вузлів навантаження 

Відмова 
еле-

мента 

Вузол А Вузол В Вузол С Вузол D 

λ , 

рік
1  

r, 
год 

U, 

рік
год

 

λ , 

рік
1  

r, 
год 

U, 

рік
год  

λ , 

рік
1

 

r, 
год 

U, 

рік
год  

λ , 

рік
1  

r, 
год 

U, 

рік
год

 
Ділянка             

1 0.2 5 1 0.2 5 1 0.2 5 1 0.2 5 1 
2 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 0.1 5 0.5 
3 0.3 5 1.5 0.3 5 1.5 0.3 5 1.5 0.3 5 1.5 
4 0.2 5 1 0.2 5 1 0.2 5 1 0.2 5 1 

Лінія             
a 0.4 2 0.8 0.4 2 0.8 0.4 2 0.8 0.4 2 0.8 
b 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 
c 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 



d 0.6 2 1.2 0.6 2 1.2 0.6 2 1.2 0.6 2 1.2 
Всього 2.2 3.09 6.8 2.2 3.09 6.8 2.2 3.09 6.8 2.2 3.09 6.8 

 
Рисунок 2 – Схема мережі з переведенням живлення на резервне джерело 

 
Основні показники надійності такого варіанту приведені в таблиці 3. 

Аналіз результатів показує, що параметр потоку відмов  навантаження не 

зміниться, але тривалість відмикань  зменшиться. Максимальний ефект 

проявляється для вузлів, найбільш віддалених від основного джерела живлення, 

тобто найбільш близьких до альтернативного відновлювального  джерела 

живлення. 

Умови, при яких немає обмежень на переведення навантаження на 

резервне джерело, не завжди наявні. Якщо потужність резервного джерела 

живлення обмежена, то в  період  максимуму  навантаження  не  можна  

здійснювати  переведення   навантаження. 
 

Таблиця 3 – Показники надійності вузлів навантаження з резервним 
джерелом живлення 

Відмова 
елемен-

та 

Вузол А Вузол В Вузол С Вузол D 

λ , 

рік
1  

r, 
год 

U, 

рік
год  

λ , 

рік
1  

r, 
год 

U, 

рік
год  

λ , 

рік
1  

r, 
год 

U, 

рік
год  

λ , 

рік
1  

r, 
год 

U, 

рік
год

 
Ділянк

 
            

1 0.2 5 1 0.2 0.5 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 0.5 0.1 
2 0.1 0.5 0.05 0.1 5 0.5 0.1 0.5 0.05 0.1 0.5 0.0

 3 0.3 0.5 0.15 0.3 0.5 0.15 0.3 5 1.5 0.3 0.5 0.1
 4 0.2 0.5 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 5 1 

Лінія             
a 0.4 2 0.8          
b    0.2 2 0.4       
c       0.2 2 0.4    
d          0.6 2 1.2 

Всього 1.2 1.75 2.1 1.0 1.2
 

1.25 1.0 2.15 2.15 1.4 1.78 2.5 
 

       1                 2                     3                                 4            РДЖ 

       а                 b                         с                                       d 

       А                         B                         С                                 D 

ОДЖ
1 



Заключення і висновки.  

В наведеній ситуації тривалість перерви електропостачання буде 

визначатись часом дії автоматичних пристроїв або оперативних перемикань , 

якщо перемикання неможливе. Встановлення резервних відновлювальних  

джерел живлення  забезпечує підвищення надійності систем електропостачання 

та як наслідок  зниження техногенного впливу на довкілля. 
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Abstract. In the issue of improving the reliability of electric power systems, the special role of 
distribution networks, which affect the reliability of individual consumers. The issue of improving 
the reliability of electric power systems, the special role of distribution networks, which affect the 
reliability of individual consumers. The maximum effect of the use of alternative power sources is 
manifested for the nodes that are the most distant from the main power source, that is the closest to 
an alternative renewable power source. 

Keyword.  Reliability, electrical systems, distribution networks, power supplies, enhancement. 


