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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ВОДОВИ ΚΑΚΟ ИЗВОРИ
НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО ПОЛЕ И ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО

СОДРЖИНА
Во овој труд се обработени некои од често поставуваните прашања врзани за
нормалната работа на електроенергетските водови, електромагнетното поле во нивната
околина и ефектот на истото врз здравјето на луѓето.

ABSTRACT
This paper presents the FAQ about health risks from electric and magnetic fields produced by
power lines.
Клучни зборови:
здравје, животна околина.

електроенергетски водови, електромагнетно поле, ризик по

1. ВОВЕД
Електромагнетните полиња со екстремно ниска фреквенција (ЕМПНФ) се полиња
со фреквенции поголеми од 0 и помали од 300 Hz какво што е и електромагнетното поле
од електроенергетскиот систем со индустриска фреквенција од 50 Hz (ЕМПИФ).
Биолошките студии за влијанието на ЕМПИФ можат да се поделат во три групи и тоа:
експериментални во строго контролирани услови ("in vitro"), експерименти на животински
видови и на доброволци ("in vivo") и епидемиолошки студии на долгорочно следење на
изложеноста на одредени групи на испитаници.
Експериментите "in vitro" покажуваат дека ЕМПИФ го моделираат текот на јоните
во рамките на келијата, посебно на јоните на калциум чија рамнотежа е клучна за нш
витални физиолошки процеси. Пореметувањето на рамнотежата на јоните на калциум
предизвикува оксидативен стрес во келијата, што пак предизвикува промсни во
белковините на келијата. Ова резултира со ослободување на одредени ензими кои влијаат
на "препишување" на генетскиот код и биосинтезата на протеините. Овие појави можат
значително да го сменат функционалниот статус на келијата и нејзините способности за
делба, како и брзината на таа делба.
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Експериментите "in vivo" на животинските примероци упатуваат на можно
канцерогено влијание на ЕМПИФ, но повеќе во смисла на поттикнување на растење на
постоечки тумори, отколку во смисла на зачнување на тумори. Механизмот што би можел
да придонесе за поттикнување на растот на тумори, според некои сознанија, е оној кој
спречува излачување на мелатонин. Мелатонин е материја која се наоѓа во мозочната
жлезда епифиза а се смета дека дејствува како антиоксидант и со тоа го спречува развојот
на погоре опишаниот стрес во келијата.
Епидемиолошките студии извршени во шеесетите години од минатиот век. во
тогашната СССР, се првото предупредување за можното негативно влијание на ЕМПИФ
врз здравјето на луѓето. Студиите се спроведени на електричари и покажале дека некои
субјективни симптоми, какви што се несоница, главоболка и тешкотии во горните дишни
патишта, кај овие испитаници се поголеми одколку кај останатата популација.
Потоа, испитувањата на биолошкото влијание на ЕМПИФ главно беа насочени
кон нивното можно влијание на канцерогените појави. Тие можат да се поделат во три
тематски целини и тоа: истражување на влијанието на долгогодишно домување во
ЕМПИФ со висок напон врз зачестеноста на појава на малигни тумори кај децата:
истражување на влијанието на долгогодишно домување во ЕМПИФ со висок напон врз
зачестената на појава на малигни тумори кај возрасни лица и конечно на влијанието на
професионална изложеност на ЕМПИФ врз зачестеноста на појава на малигни тумори во
соодветни професии.
Една од првите студии што привлече посебно внимание на зголемената зачестеност
на неоплазма кај децата изложени на високонапонски ЕМПИФ, според местото на
домување, е онаа на Nancy Wertheimer и Eda Leepera од 1979 год. Тие ја поврзале појавата на
леукемија кај децата со високо струјна конфигурација во нивните домови и први укажале
на улогата на високонапонските водови во создавањето на вакви ефекти. Овие наоди ги
поткрепиле и студиите на Tomenius од 1986 год. и Saviz од 1988 и 1995 год. Според нскои
автори при долго временско присуство во високонапонски ЕМПИФ зголемена е и
појавата на некои други тумори кај децата, како што е на пр. обликот на тумор на
мрежницата на окото, Wilms-ов тумор на бубрегот и Hodk-инов на лимфата (тумор на
крвта). Меѓутоа вкупните резултати до сега добиени од истражувањата се уште не
дозволуваат создавање на еднозначни заклучоци за причинско последичната врска меѓу
изложеност на ЕМПИФ и појава на тумор кај децата [2,9].
Резултатите на дел од студиите изведени врз возрасни личности кои долг низ на
години престојувале во близина на високонапонски објекти покажале дека кај овие луѓе,
во просек, почесто се јавуваат малигни тумори. на дојка, централниот нервен систем
(Alzheimer-ова болест), како и неспецифични симптоми на преосетливост на зрачење што
стручно се нарекува електромагнетна хиперчуствителност, но со сигурност не го
издвојуваат ЕМП како причина за тоа.
Иако новата научо-стручна литература е богата со студии за можна појава на
малигни тумори при професионално изложување на ЕМПИФ, вредноста на резултатите е
ограничена од неколку причини. Една од нив е дека во голем број од тие студии нема
егзактни податоци за нивото на изложеност на одредено работно место. Друг
ограничувачки фактор е што дел од студиите користи податоци од националните регистри
за рак во кои податоците се некомплетни. Конечно, во делот за реализирани студии
истовремената изложеност на други и физички и хемиски штетни влијанија од работната
околина не е земена предвид. И покрај тоа, треба да се нагласи дека некои автори
предупредуваат на зголемен ризик на појава на тумор на мозокот, крвта, па и тумор на
дојката при изложување на професионалци на ЕМПИФ [3-8].
Во продолжение ќе бидат презентирани и дадени соодветни одговори на некои
често поставувани прашања согласно со последните сознанија па и расправии во врска со
ЕМПИФ какви што генерираат електроенергетските водови и нивното можно штетно
влијание.
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2 . НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ BO BPCKA CO
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИТЕ ПОЛИЊА ОД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ВОДОВИ
И ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО
•

Постои ли поврзаност меѓу електроенергетските водови и канцерозните заболувања?
Загриженоста поради можната поврзаност на ракот и енергетските водови
произлегува од истражувањата спроведени на луѓе што живеат во близина на
енергетските линии и луѓе што работат во електричната струка. Некои од овие
истражувања покажаа слаба асоцијација меѓу изложување на нискофреквентни
магнетни полиња и појава на рак. Како и да е епидемолошките студии од последниве
години покажуваат мала корелација меѓу електроенергетските водови и можното
зголемување на заболување од рак. Лабораториските студии исто така покажаа слаба
корелација меѓу нискофреквентните полиња и можноста за заболување од рак. Затоа
корелацијата меѓу ЕМП околу напојните водови и можното заболување од рак е
тешко прифатлива.
1996-тата год. група од научници на U.S. National Academy of Science го публикува
следниов заклучок: "Нема убедливи и конзистентни податоци што укажуваат на
фактот дека изложеноста на ЕМП во урбани средини предизвикува рак, нервни
растројства или непожелни ефекти врз репродукцијата и развојот на луѓето".
Слично, во 1999-тата год. од страна на U.S. National Institutes of Health e заклучено:
"Научниот доказ за тоа дека дека изложеноста на ЕМПИФ предизвикува здравствен
ризик е слаб".
Голем број на истражувања изведени во 1997 и 1999 год. за врска меѓу леукемијата и
децата и електроенергетските водови не можеа да најдат значаен доказ за поврзаност
меѓу електроенергетските линии и леукемијата кај децата.
Конечно, серија од истражувања укажаа дека изложување на животни во тек на
целиот нивен животен век на магнетни полиња со индустриска фреквенција не
предизвикуваат рак.
Според погоре кажаното повеќето научници заземаат став дека не постои доказ дека
електроенергетските водови предизвикуваат или допринесуваат за појавата на рак,
бидејќи изложените резултати од истражувањата се недоволни и неубедливи.

•

Која е разликата меѓу електромагнетното зрачење и електромагнетните полиња?
Генерално, електромагнетните извори создаваат и зрачечка енергија (радијација) и не
зрачечки полиња. Зрачењето се шири од изворот во просторот и продолжува да
постои дури и кога изворот ќе се исклучи. Спротивно, некои електрични и магнетни
полиња постојат во близина на електромагнетните извори но не се простираат во
просторот и престануваат да постојат штом електроенергетскиот извор ќе се исклучи.
Фактот дека изложеноста на ЕМПИФ постои на растојание што е многу покусо од
брановата должина на зрачењето со 50/60 Hz e важен затоа што во такви услови
(наречени блиско поле) електричните и магнетните полиња можат да бидат
третирани како независни ентитети. Ова е во спротивност со законите на
електромагнетното зрачење каде електричните и магнетните полиња се неразделно
поврзани.
За да биде една антена ефективен извор на зрачење мора да има должина споредлива
со брановата должина на зрачењето. Електроенергетските водови со индустриска
фреквенција се значајно покуси во однос на брановата должина (5000 km) за да бидат
ефикасен извор на зрачење. Пресметките покажуваат дека типичната максимална
енергија на зрачење од електроенергетските водови би била помала од 0.0001цШ/ст2,
значително помала и од енергијата што ја дава полна месечина на површината на
земјата при јасна ноќ (0.2μ\ν/ΰπι2).
Кај високонапонските електроенергетски водови се бележи уште и корона
празнењето, за кое повремено се сугерира дека создава јонизирачко зрачење, кое пак
се поврзува со појавата на рак и електроенергетските водови. Сепак, треба да се знае
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дека, нема евидентни докази за зголемено јонизирачко зрачење во околината на
електроенергетските водови, како и фактот дека постои разлика меѓу јонизација на
воздухот околу проводниците на водот и јонизационо зрачење.
Погоре кажаното не го негира податокот дека при преносот низ електроенергетските
водови се губи енергија. Постојат извори на загуби на енергија во водовите што
немаат ништо заедничко со зрачење. Повеќето од загубена енергија е резултат на
отпорничко загревање што е доста спротивно на електромагнетното поле од антените
кои што оддаваат енергија во просторот со зрачење.
Како електромагнетните полиња со индустриска фреквенција предизвикуваат
биолошки ефекти?
Електричните полиња во врска со изворите со индустриска фреквенција постојат
секогаш кога е присутен напон, без разлика дали тече струја. Ваквите електрични
полиња имаат многу слаба способност да навлезат во телата, дури едвај и во кожата
на луѓсто. Магнетните полиња поврзани со изворите со индустриска фреквенција
постојат само кога тече струја. Заштитата од овие магнетни полиња е тешка. Тие
лесно навлегуваат во згради и телото на луѓето. Бидејќи електричните полиња со
индустриска фреквенција не навлегуваат во телото, генерално се претпоставува дека
било каков биолошки ефект од изложување во урбана средина на полиња со
индустриска фреквенција мора да биде резултат на магнетната компонента на полето
или резултат на електричните полиња и струи што овие магнетни полиња ги
индуцираат во телото.
Податокот дека биолошките ефекти од полињата со индустриска фреквенција се
резултат на магнетната компонента на полето е предмет на расправа последниве
години.
Енергијата на фотонот со индустриска фреквенција е од ред 101П пати помала од
потребната за да се прекине дури и најслаба хемиска врска. Но постојат добро
поставени механизми со кои електричните и магнетните полиња со индустриска
фреквенција можат да предизвикаат биолошки ефекти без прекинување на хемиски
врски. Тие можат да создавадат сили врз поларизирани и неполаризирани молекули
или келии на ткивото. Овие сили можат да предизвикаат движење на
наелектризираните молекули, ориентација или деформација на келиите, оритентација
на биполарни молекули или индуцирање на напони низ мембраните на клетката.
Магнетните полиња со индустриска' фреквенција можат да создадат сили врз
клетките, но бидејќи биолошката материја е најчесто немагнетна овие сили се многу
слаби. Тие можат да предизвикаат и биолошки ефекти преку електричните полиња
што ги индуцираат во телото. Овие електрични и магнетни сили се јавуваат во
присуство на случаен термички шум и електричен шум од многу извори и за да
предизвикаат значајни измени во биолошкиот систем мора многу да ги надминат оние
што типично постојат во околината.
Генерално, полињата или струите што се индуцирани во телото од електричните и
магнетните полиња со индустриска фреквенција се многу ниски за да бидат опасни.
Добро прифатените стандарди за сигурност постојат за да ги заштитат лицата од
изложување на полиња со индустриска фреквенција кои би индуцирале ризични струи.
Овие стандарди на заштита од полиња (споредено со оние што се однесуваат на
заштита од електричен удар) се поставени за да ги ограничат индуцираните струи во
телото на ниво пониско од оние што се појавуваат природно во телото [1]. Добро
познатите опасности од електричната енергија, електричен шок и изгоретини.
генерално се јавуваат кога субјектот е во директен контакт со наелектризирана
површина (на пример фазен проводник и земја) дозволувајќи струјата да помине
директно низ телото.
Дали нејонизирачките електромагнетни извори предизвикуваат нетермички како и
термички ефекти?
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Кога се зборува за биолошки ефекти од нејонизирачки електромагнетните извори
една од битните разликите е онаа меѓу термичките и нетермичките ефекти. Ова се
однесува на механизмот на ефектот: нетермичките ефекти се резултат на директна
интеракција меѓу поле и организам (на пр. фотохемиски настан како визија и
фотосинтеза); термичките ефекти се резултат на загревање (на пр. загревање со
микробранова печка или инфрацрвена светлина). Пријавени се многу биолошки
ефекти од нејонизирачки електромагнетни извори чии механизми во целост се
непознати, и е многу тешко (и не многу корисно) да се направат обиди за разлика меѓу
термички и нетермички механизми за таквите ефекти.
Кои видови на полиња со индустриска фреквенција се вообичаени во домовитс и
работните места?
Во САД магнетните полиња често се уште се мерат во Gaus (G) или милигаус (inG) за
разлика Европа и кај нас, каде јачината на магнетното поле се мери во Тесли (Т)
(10000G=1T), додека јачината на електричните полиња се мери во V/m.
Јачината на електромагнетните полиња долж 115 до 765 kV електроенергетските
водови за пренос може да се приближи до 10 μΤ односно 10 kV/m . Ha границите на
зоната на влијание јачината на овие полиња ќе биде 0.1 до 1 μΤ односно 0.1 до 1 kV/m.
Ha 10 m од 15 kV -тен далековод јачината на овие полиња ќе биде 0.2 до 1 μΤ и 2 до 20
V/m. Јачината на магнетното поле зависи од растојанието, напонот, главата на
далеководот и струјата, а електричните полиња се зависни единствено од
растојанието, напонот и главата на далеководот (не од течењето струја).
Јачината на полињата во домовите варираат од преку 150 μΤ и 200 V/m на неколку cm
од одредени уреди до помалку од 0.02 μΤ и 2 V/m во центарот на повеќето соби.
Апаратите што создаваат највисоки магнетни полиња се оние со високи струи или се
многу брзи електрични мотори (на пр. правосмукалки, микробранови печки,
електрични машини за перење, машини за миење на садови, миксери, отварачи на
конзерви, електрични тушеви). Електричните часовници и радио часовниците што се
споменуваат како главен извор на ноќно изложување на децата немаат поединечни
високи магнетни полиња (од 0.04 μΤ до 0.06 μΤ) на 50 cm растојание. Јачината на
полињата од апаратите рапидно опаѓа со растојанието [8].
Бидејќи електричните полиња со индустриска фреквенција имаат мала способност на
навлегување, постои мала корелација меѓу електричните и магнетните полиња во
домовите.
Професионално изложување е измерено со јачини од 100 μΤ и 5 kV/m ( на пр. при
електролачно заварување). Електричарите типично се изложени на средни вредности
од 0.5 до 4 μΤ и од 0.1 до 2kV/m . Изложеноста на електрични и магнетни полиња со
индустриска фреквенција е одвај поврзана со професијата.
Електричните возови може исто така да бидат главен извор на изложеност на ттолиња
со индустриска фреквенција со јачина од 60 μΤ.
Bo следната табела 1 е даден преглед на зависноста на јачината на магнетното поле
што потекнува од типични електрични уреди за домаќинствата за три различни
оддалечености од нив.
Табела 1

Извор на магнетно поле
Ладилник
Машина за миење на садови
Машина за перење на алишта
Машина за сушење на алишта

Интензитет на магнетно поле зависно од
растојание до изворот во μΤ
3cm
30 cm
100cm
до 0,25
до!,7
<0,01
до20
ДоЗ
До 0,3
до5о
ДоО,15
ДоЗ
до8
доО,06
до 0,3
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Пегла
Телевизор
Личен компјутер
Видео терминал
Видео рекордер
Дијапроектор
Микробранова печка
Електичен печач за леб
Правосмукалка
Електричен фен за коса
Електричен миксер
Флуоресецентна столна светилка
Халогена светилка
Апарат за бричење
Апарат за варење на кафе
Електричен часовник

доЗО
до50
ДоЗ
До10
1,5
240
до200
До18
доЅОО
до 2000
доТОО
до400
до80
до 1500
ι до2
300

до0,3
до2
до 1
до 1
<0,01
45
до8
доО,7
до20
До7

до!0
до2
до!,7
до9
до0,2
2,25

до 0,03
до 0,15
<0,01
до 0,03
<0,01

<ОД5
доО,6
<0,01
до2
ДоО,3
до 0,25
до 0,25
ДоО,3
до 0,3
<0,01
<0,01

Можат ли ЕМПИФ да бидат редуцирани во домовите и на работните места?
Постојат инженерски техники што можат да се искористат за намалување на
магнетните полиња создадени од електоенергетските водови, трафостаниците.
трансформаторите, од електричните инсталации во домовите и електричнитс
апарати. Кога полињата се веќе создадени заштитата е многу тешка. Мали подрачја
можат да бидат заштитени со користење на метална легура од никел-железо-бакар, но
ваквата заштита е многу скагта. Поголеми подрачја можат да бидат заштитени со
поевтини метали, но ваквата заштита сеуште е скапа и генерално успешно користење
има кога постои соодветно техничко знаење.
Зголемувањето на височината на зградите, a co тоа и височината на проводниците над
земјата, го намалува интензитетот на полето на крајот од коридорот од
електроенергетскиот вод. Големината, растојанието и конфигурацијата на
проводниците можат да се модифицираат за намалување на магнетните полиња, но
овој пристап е ограничен поради електрична безбедност. Заменувањето на
нисконапонските линии со високонапонски со намалување на струјата низ водовите
допринесува за намалување на магнетното поле.
Подземните кабловски електроенергетски водови можат значително да ги намалат
магнетните полиња. Редукцијата се јавува благодарение на тоа што подземните кабли
наместо воздушна изолација користат катран или пластика за изолација. Ова
дозволува проводниците да бидат сместени поблиску еден до друг што предизвикува
појава на поголемо фазно поништување. Значи редукцијата на магнетните полиња на
подземните кабловски водови не е резултат на користење на штитови. Но, сместување
на високонапонски линии под земја е многу скапо и паричната вредност за такви цели
може да надмине 1.2 милиони УСД по километар.
Редукцијата на магнетните полиња од закопани водови е поголема колку е поголемо
растојанието од линијата на положување на водовите. Во центарот на преносната
линија - коридор полињата од зкопан вод всушност можат да бидат повисоки од оние
воздушните. На пример, за споредба, кај воздушни и подземни 400 kV -тни линии се
јавуваат полиња во центарот на коридорот и тоа 25 μΤ за воздушни водови и 100 μΤ за
подземни линии, но на 20 m полињата се 10 μΤ за воздушна линија и 1 до 2 μΤ за
подземни водови.
Различните методи на изведување на електричната инсталација во домовите силно
влијае врз магнетните полиња во домовите. На пример, инсталациите во цевки кај
постарите куќи создаваат повисоки полиња во однос на модерните методи што
користат заштитна цевка или други методи при кои жиците се блиску една до друга.
Поставувањето на проводниците на меѓусебно минимално растојание допринесува за
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поголемо фазно поништување што создава намалување на интензитетот на
магнетните полиња. Друга стратегија за намалување на полињата во домовите е
избегнување на струјни јамки и грижата околу тоа како ќе се ожичат електричните
кола со повеќе прекинувачи. Генерално, употребата на модерното електрично
ожичување, без осетно зголемување на цената, ќе резултира со намалување на
магнетните полиња во домовите.
Колку е голем ризикот од рак поврзан со живеење во близина на електроенергетски
водови?
Појавата на рак дефинирана од епидемолошките студии се определува со број
наречен релативен ризик (РР). Ризикот на изложена на личност која добива рак
поделен со ризикот на неизложена личност што добива рак го дефинира релативниот
ризик. Бидејќи сите, помалу или повеќе, сме неизложени на ЕМПИФ споредбата е
всушност висока изложеност наспроти ниска. РР=1 значи нема ефект. РР<1 значи
намален ризик при изложеност. РР>1 значи зголемен ризик при изложување. РР
генерално се дадени со 90% доверливост што се подесени за повеќебројна споредба
дури и кога се разгледуваат повеќе типови на рак и повеќе индикации на изложувањс.
Што се знае за врската меѓу струката - професијата и стапката на рак?
Некоку студии објавија дека луѓето од некои електрични струки имаат повисоки
стапки од исти типови на рак [4-7]. Почетните студии се само за леукемија. Некои
подоцнежни студии уште вклучуваат рак на мозокот, градите, лимфните жлезди. Но
како и во студиите што ги анализираат домовите постојат многу недокажаности,
слаби корелации и недоволно факти за поврзаност. Многу од овие студии се базираат
на теорија а не на практично мерење на изложеност.
Мета-анализите на студиите за врска меѓу ракот и видот на професијата се многу
потешки за прифаќање па дури и од оние кои ги анализираат домовите. Прво,
користени се различни епидемолошки техники, а студиите што користат различни
техники не можат да бидат комбинирани. Второ, користен е широк ранг на дефиниции
на електрични струки а изведени се многу малку студии на мерење на изложеност. На
крај, има само мал консензус за соодветно мерење на изложеноста. Сепак, за
илустрација во следната табела 2 е прикажан објавениот број на студии за определен
вид на рак, стапката на РР како и средната вредност за РР при изложеност кај
електричарите [8].
Табела 2

3.

Вид на рак

Број на студии

Среден РР

Стапка на РР

леукемија
мозок
лимфа
бели дробови
гради кај жени
гради кај мажи
секаков рак

околу
околу
околу
околу
околу
околу
околу

1.20
1.15
1.20
1.05
1.10
1.25
1.05

0.80-2.25
0.90-2.00
0.90-1.80
0.65-1.45
0.85-1.5
0.65-2.80
0.85-1.15

40
30
12
15
10
10
15

ЗАКЛУЧОК

Животот во 21-от век би бил незамислив без користење на електричната енергија.
Разумен пристап при процена на ризикот не би било ни преценување ни потценување на
можните последици од влијанието на ЕМПИФ. Тој на крајот се сведува на проценката
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дали е штетата поголема од користа. Решението на проблемот не е во движење наназад
ниту пак во неконтролиран напредок на штета на здравјето на човекот. Решението,
веројатно треба да се бара во контролирана употреба на ЕМПИФ, односно на уредите
што ги генерираат овие, за сега контраверзни по здравјето, ЕМПИФ. Иако овој проблем е
разгдедуван од различни национални и меѓународни институции. Ниедна од овие
институции не заклучила дека со сигурност се установени неповолни влијанија врз
здравјето на луѓето поради нискофреквентното електрично и магнетно полс на кое CMC
нормално изложени во секојдневниот живот.
Нашиот придонес во овој поглед, за сега, би бил во постојано следење на светските
искуства [2], мерење на интензитетот на ЕМПИФ во карактеристични средини и
применување на веќе општо дефинираната и прифатена стратегија "претпазливо
одбегнување" со залагање за:
•

зголемување на оддалеченоста од изворите на ЕМ полиња,

•

намалување на времето поминато во средини со силни ЕМ полиња, и

•

намалување на јачината на емитираните ЕМ полиња.
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МЕРЕЊА И КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАГНЕТНИТЕ ПОЛИЊА
КА Ј ДОМАЌИНСТВАТА

Содржина - Јавноста и компаниите за снабдување со електрична енергија се повеќе се
заинтересирани за можната врска помеѓу изложеноста на магнетни полиња со индустриска
фреквенција и човековото здравје. Поради тоа, особено внимание се посветува на
мерењата на магнетните полиња и нивна споредба со востановените или препорачани
ограничувања, согласно националните стандарди за работна и јавна средина.
Во трудот се прикажани резултатите од мерењата на магнетни полиња кај домаќинства во
македонскиот електроенергетски систем и нивната анализа.
Abstract— The EMF (electromagnetic fields) exposure is becoming a highly debated environmental
issue. The power companies as well as the public are increasingly interested in the possible link between
exposure to power frequency magnetic fields and the human health. Therefore, special attention is given
to measurements of the magnetic field level and their comparison to the established or recommended
limits according to national standards in working and residential environments.
The paper gives an outlook of the results from the magnetic field measurements carried out in residential
environments in the Republic of Macedonia and their analyses.
I. Вовед
Научната, но и пошироката јавност, во последниве дваесетина години интензивно се
занимава со прашањето на ефектите кои ги предизвикуваат електричните и магнетните
полиња врз биолошките системи, а особено врз човекот. Наспроти првичните извештаи
кои покажувале корелација помеѓу одредени заболувања како на пример, детска
леукемија, и изложеноста на електромагнетни полиња, последните извештаи [I] тврдат
дека не постојат јасни и убедителни докази за тоа дека изложеноста на електрични и
магнетни полиња е закана за човековото здравје, што е поткрепено и од заклучоците
презентирани во насоките на Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко
зрачење, ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) [2].
Загриженоста околу можните биолошки ефекти на магнетните полиња (дури и на оние со
ниско ниво) ја наметнува потребата од нивно следе и квантифицирање, при што најголем
дел од вниманието е фокусирано на магнетните полиња создадени од електричните
системи. Развојот и честото преплетување на различни делови од електроенергетскиот
сектор, меѓу себе и со други системи, дополнително ги зголемуваат опасностите по
безбедноста на јавноста и, согласно тоа, наметнуваат обврски во поглед на максимум
дозволената изложеност на магнетни полиња. Ова резултирало во изработка и усвојување
на низа национални и меѓународни стандарди и упатства, со кои поедноставно и
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поефикасно се специфицирани дозволените граници на вредности за јачините на
електричните и магнетните полиња за различни фреквентни опсези и форми на сигналите.
Насоките кои ги дава ICNIRP [2] ги дефинираат препорачаните максимални магнетни
полиња за работниот и за јавниот простор на следниов начин:
табела 1
Максимално магнетно ниво
Работен простор

Јавен простор

Фреквенција f

Магнетна индукција

Фреквенција f

[Hz]

Β[μΤ]
2 х 105
2 х 10 5 /f 2
2,5 χ 10 4 /f
500
30,7

[Hz]

Магнетна индукција
Β [μΤ]

0- 1
1 -8
8-800
50
800 - 3000
3000- 150000

4 χ ΙΟ 4
4 χ 104/f2
5000 / f
100
6,25
6,25

0- 1
1 -8
8-820
50
820 - 65 000

И покрај тоа што постојат извештаи кои тврдат дека и електромагнетни полиња од
понизок интензитет од референтните нивоа дадени во насоките можат да имаат
долгорочно негативно влијание врз човековото здравје, сепак актуелните истражувања не
востановиле такви ефекти и, според тоа, не дале основа за понатамошна рестрикција на
изложеноста. Значи, останува обврската да се следат и анализираат нивоата на магнетни
полиња во работните и резидентните (јавни) средини и да се контролира дали тие се
наоѓаат во рамките на дозволените вредности дефинирани од стандардите и насоките.
Дополнително, потребно е да се следат максималните и средни вредности на магнетното
поле, но и нивниот однос и појавност, особено во системите и средините каде неможе да се
применат пресметковни процедури.
II. Користена инструментација и мерни процедури
Мерен>ата презентирани во овој труд се дел од една поширока мерна кампања наменета за
следење на магнетните нивоа кај потрошувачите-домаќинства во електроенергетскиот
систем на Република Македонија. Домаќинствата во кои се изведени мерењата се
селектирани по случаен избор, но дадени се и резултатите од два карактеристични случаи
на домаќинства во непосредна близина на високонапонски надземни водови, кај кои се
детектирани повисоки нивоа на магнетното поле.
Мерењата се изведени со анализатор на поле (производ на Wandel&Golterman) чии
тридимензионални изотропни сонди се користат за снимање на вредностите на магнетното
поле, што овозможува мерењата да не зависат од насоката на поставеност на
инструментот. Инструментот мери магнетни полиња со ниска фреквенција во опсег од 5
Hz до 30 kHz co можност за спектрално снимање на компонентите на полето. Во текот на
мерната постапка, најголемо внимание беше посветено на магнетните полиња со
индустриска фреквенција, но беа следени и ефективните вредности на полето во најширок
oncer (5Hz - 30kHz), заради споредба. Магнетните нивоа се мерени на еден метар над подот,
а сета мерна постапка опфати "мерен>а во една точка во еден момент" и мерења во тек на
16 часовен период.
III. Резултати и анализа

А. Домаќинства по случаен избор
Мерењата беа извршени во четири домаќинства (од #1 до #4) ситуирани во различни
згради со повеќе потрошувачи, од централното дистрибутивно подрачје на Скопје.
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Користениот мерен протокол и инструментација имаат големо влијание врз мерните
резултати. Согласно тоа, треба да се напомене дека во дадениот случај беше
имплементиран Протоколот за поединечни мерења на магнетни полиња со индустриска
фреквенција во домаќинствата [3], кој претставува извештај на работната група за
магнетни полиња на IEEE (IEEE Magnetic Fields Task Force). Според овој протокол, мерењата
се вршат со светилки и уреди во состојба во која се нашле во моментот на мерењето (било
вклучени или исклучени); по можност, во пет простории во домаќинството (ходник, дневна
соба, кујна и две спални соби) кои често се користат од страна на станарите, а најмалку во
три простории и во близина на центарот на секоја соба, а не во непосредна близина на
било каков електричен уред.
Последниот услов е особено значен, имајќи ги предвид резултатите на една анализа [3]
која покажува дека, кај домаќинствата, во рамките на иста просторија, се јавуваат
значителни просторни варијации на магнетните полиња со индустриска фреквенција.
Корелацијата помеѓу мерењата во средината на собата и во други точки се движи од 0,642
(во кујна) до 0,789 (во дневна соба), најверојатно поради доминантното присуство на
електрични апарати во првите. Дополнително, за време на мерењата големи варијации беа
детектирани во непосредна близина на електричните апарати, што е забележано и во
споменатиот протокол. Мерната постапка опфати 16часовен период во кој магнетните
нивоа беа снимани на секој час. При тоа, беа снимани и максималната (Втах) и ефективната
вредност (Brms) на магнетната индукција за индустриска фреквенција, како и ефективната
вредност на магнетната индукција во поширок фреквентен опсег од 5 Hz до 30 kHz (Bwb).
Графиците 1 и 2 ги претставуваат 16часовните варијации на Β™, снимени во дневните соби
и кујните во четирите домаќинства, соодветно, додека графиците 3-6 ги следат промените
на соодветните односи Brms/ Β™, и Brms/ B wb .
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Графикот 7 ги претставува 16часовните варијации на Brms во сите пет простории во
домаќинството #4, додека графиците 8 и 9 ги даваат варијациите на соодветните односи
Brms/ Bmax

и

Brms/ B w b·

Треба да се напомене дека во домаќинството #4 се снимени највисоките магнетни нивоа
што се должи на неговата близина до 110 kV-ен надземен вод. Токму затоа се прикажани
магнетните варијации кај ова домаќинство бидејќи ова е најнеповолната снимена состојба
во смисла на изложеност на магнетни полиња.
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Табелата 2 ги содржи средните вредности на сниманите големини. додека табелата 3 ги
прикажува средните вредности на односот помеѓу ефективната и максималната вредност и
односот помеѓу ефективните вредности при индустриска фреквенција и онаа за.широк
опсег, за различните простории во четирите домаќинства. Во двете табели се прикажани и
вкупните средни вредности и стандардни девијации.
Овие средни вредности ни овозможуваат да ја оцениме и врската помеѓу односите Вгпк/ В пих
и Brms/ B wb и нивото на магнетната индукција при сите извршени мерења, што е прикажано
на графиците 10 и 11, соодветно.
табела 2 - средни вредности на
магнетната индукција [μΤ]
Домаќинство
#1
Втах

Brms

0,080

0,109
0,105
0,116
0,091

0,045 0,131
0,063 0,142
0,063 0,138
0,069 0,149
0,054 |ОД45

0,100

0,059

Bwb

0,141

Домаќинство
#3
0,174 0,111 0,180
0,223 0,140 0,180
0,205 0,134 0,180
0,224 0,153 0,179
0,172 0,109 0,151
ј 0,200

г

0,129

0,174

табела 3 - средни вредности на
односите [%]

Домаќинство
#2

Домаќинство #1

Домаќинство #2

•terms' -"max

Brms/Bwb

B ems'/RJ-'max

Brms/Bwb

дневна
ходник
кујна
спална #1
спална #2

55,92
56,07
59,93
60,01
59,03

34,47
42,68
44,87
47,49
37,44

59,46
60,61
61,09
63,72
63,81

62,12
58,81
64,26
72,63
76,31

0,105 0,148 средна вр.

58,19

41,39

61,74

66,83

Bwb

Β max

Brms

0,149

0,128
0,163
0,184
0,198

0,090 0,138
0,080 0,131
0,104 0,150
0,122 0,158
0,127 0,164

0,164

Г

Домаќинство
#4
0,613 0,450 0,445
0,991 0,687 0,689
1,403 1,024 1,039
1,234 0,949 0,879
0,557 0,267 0,291
0,960

0,675

0,669

дневна
ходник
кујна
спална #1
спална #2

Домаќинство
#3
64,30
64,79
64,72
80,38
65,03
75,67
67,83
84,44
64,68
72,49

Домаќинство
#4
100,86
74,60
69,25
99,51
99,58
75,19
76,38
110,07
90,87 i
56,05

средна вр.

65,31

70,29

75,55

100,18
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График 10:
Врска помеѓу
средниот однос
Brms/ Β max

и

средната
магнетна
индукција В,тѕ за
сите снимени
состојби

Ε
CO"

0.045 0.054 0.063 0.063 0.069 О.ОК 0.09 0.104 0.109 O.I 1 1 0.122 O.I2T 0.134 0.14 0.1530.267 0.45 0.6870.9491.024

Brms [μΤ]

График 11:
Врска помеѓу
средниот однос
Brms/ B w b И

средната
магнетна
индукција В,.П1!> за
сите снимени
состојби

Б. Каракшерисшични случаи
Беа набљудувани и два карактеристични случаи на домаќинства во непосредна близина на
високонапонски надземни водови. Нормализираните врвни вредности (сведени на
максимално оптоварување на водовите) достигнуваат 30,7 μΤ (на имотот под 400 kV-ниот
вод) и 5 μΤ (под 110 kV-ен вод).
IV. Заклучоци
Презентираните мерења опфатија снимање на состојбите во поглед на изложеноста на
магнетни полиња кај домаќинства во македонскиот електроенергетски систем, и тоа
одредени по случаен избор, но и кај карактеристични случаи кои се наоѓаат во непосредна
близина на високонапонски надземни водови. Од добиените резултати и нивната анализа,
можат да се донесат следниве заклучоци:
•
Испитуваните резиденцијални средини се карактеризираат со ниски магнетни
нивоа, далеку под границите пропишани со стандардите и препораките. Дури и
домаќинството (во рамките на случајниот избор) во кое беа детектирани
највисоки вредности, има средна вредност речиси 150 пати пониска од
границата дефинирана во насоките на ICNIRP (0.675 μΤ наспроти 100 μΤ).
•
И кај карактеристичните домаќинства (под Б), кои се наоѓаат во непосредна
близина на високонапонски надземни водови, вредностите на магнетното поле
се наоѓаат во рамките на споменатите граници; меѓутоа, овие снимени
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•

•

•

вредности се значителни и не можат да се сметаат за препорачливи за
резиденцијална средина.
Највисоките износи на ефективната вредност на магнетната индукција со
индустриска фреквенција Brms, кај сите потрошувачи, се измерени во кујните.
Сепак, тоа не е случај со средната вредност на Β,™ во тек на мерниот период,
што се должи на фактот дека магнетното поле кај кујните се карактеризира со
дневни варијации кои јасно го рефлектираат дневниот циклус на користење на
домашните електрични уреди, па имаат високи врвови, но и изразени јами.
Забележливо е дека зголемените нивоа на магнетно поле во овие средини се
поврзани и потекнуваат од близината на одреден дел од електроенергетскиот
систем. Од Графикот 11 се гледа дека повисоките нивоа на магнетната
индукција се придружени со повисоки односи Β™/ B wb . Toa значи дека
зголемувањето на магнетните нивоа доминантно се должи на зголемување на
полето со индустриска фреквенција кое пак е резултат на близината на некои
делови од електроенергетскиот систем. Повисоките магнетни нивоа, исто така,
се поврзани со повисоки вредности на односот Brms/ В тах , како што се гледа и на
графикот 10, иако оваа поврзаност не е толку изразена во поединечните
средини.
Додека дневните варијации на Brms, B^, B wb покажуваат значителни врвови и
јами и овие нивоа значително варираат во различните средини (на пример,
кујната кај потрошувачот #4 има речиси 10 пати повисок просек од другите),
обата снимани односи (Brms/ Β™*, Β™/ B wb ) ja немаат таа тенденција.

Bo следната фаза на оваа мерна кампања потребно е да се вклучат и истовремени мерења
на фазните и нултите струи. Дополнителни мерења се потребни и на кај потрошувачи и ви
режими со изразена несиметрија.
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МЕРЕЊА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ГОЛЕМИНИ ВО ДИСТРИБУТИВНАТА
МРЕЖА НА ЕЛЕКТРОСКОПЈЕ ПОВРЗАНИ CO КВАЛИТЕТОТ НА
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА
ИЗВАДОК:
Во трудот се презентирани поголем број на мерења во трансформаторски станици
на низок напон ТС 10/0.4kV среден и висок напон ТС HO/35/lOkV.
Прикажани се дефиниции за различни термини поврзани со квалитетот на
електричната енергија и одредени се границите во кои може да се менуваат мерените
големини врз основа на постојните норми и стандарди во светот.
Опишан е инструментот "Анализатор на моќноста" со кој се реализирани
мерењата и презентирани се карактеристични графици од мерењата.
Клучни зборови: квалитет на електрична енергија; виши хармоници; напон;струја
ABSTRACT:
In this paper a large number of measurements of low voltage 10/0.4kV middle and high voltage
110/35/10kV, substations, are presented.
The definitions for different terms that are connected with power quality are given, and the
limits for value variations for different variables are determine.
The measurements are realized with "Power Analyzer" which is described here, and the specific
diagrams are presented.
Index Terms: Power quality; harmonics; substation; voltage; current; frequency;

1. ВОВЕД
Современите потрошувачи во домаќинствата како и електромоторните погони во
индустријата. се генератори на пречки во ЕЕ мрежите со што се намалува квалитетот на
електричната енергија (во натамошниот текст скратено КЕЕ).
КЕЕ зависи од својствата на напонот, затоа под овој поим најчесто се подразбира,
квалитет на напојниот напон [2].
Една од најзастапените пречки во EEC e изобличувањето на напонот и струјата
што се манифестира со појава на виши хармоници на истите големини.
Во последните десет години значително се зголеми присуството на хармоници на
напонот и струјата во електроенергетските системи. Во наредните години се очекува
нивото на хармониците во EEC да расте уште побрзо.
Затоа потребата од нивното мерење и редовно пратење е се поголема. Податоците
добиени од теренот од т.н. жива мрежа се најценети во светот и се многу скапи. За нивно
добивање се ангажираат скапи инструменти и високостручна работна сила.
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2. ДЕФИНИЦИИ НА РАЗЛИЧНИ ПОЈАВИ BO EEC И ДОЗВОЛЕНИ
ГРАНИЦИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ МЕНУВААТ МЕРЕНИТЕ ГОЛЕМИНИ
Ќе дадеме неколку дефиниции за различни појави:
наднапон е зголемување на ефективната вредност на напонот поголем од 110% при
енергетска фреквенција во траење подолго од една минута,
поднапон е намалување на ефективната вредност на напонот на помалку од 90% при
енергетска фреквенција во траење подолго од една минута,
напонска јама е намалување помеѓу 0.1 и 0.9 единични вредности на ефективната
вредност на напонот при енергетската фреквенција во траење од 0.5 циклуси до 1мин,
изобличеност (дисторзија) на брановата форма е дефинирана како стационарна
девијација од еден идеален синусен бран на основната фреквенција окарактеризирана
преку спектралната содржина на одстапувањето,
хармоници се синусоидни напони или струи што имаат фреквенции кои се множители
од цел број на фреквенцијата во која напојниот систем е створен да работи (50 или
60Hz),[2].
Подолу е прикажан дел од германската норма VDE 0839 Teil 160:1994-01. која се
однесува на нисконапонските мрежи:
а) фреквенција-за 10 секундната средна вредност, на основната фреквенција
50Hz ± 1% за 95% од вкупното време на една седмица
б) висина на напонот
Un=400V меѓу л}шиските проводници за триводни мрежи
Un=230V меѓу линискиот и неутралниот проводник за четириводни мрежи
Ueff=Un±10%,
в) спори напонски промени
Табела I
г) виши хармоници на напоните
Ред на харм. Класа2Ш(%)
електромагнетна подносливост за јавни нисконапонски
2
2
мрежи THD до n=40:THD< 8%
3
5
За нисконапонските ЕЕ мрежи освен горе прикажаната
1
4
норма важат и стандардите IEC од серијата 1000 кои ќе бидат
6
5
користени во вој труд за оценка на КЕЕ. Според овие
6
0.5
стандарди постојат три класи на потрошувачи кои треба да
7
5
се напојуваат од електроенергетската мрежа: Класа 1, каде
8
0.5
спаѓаат заштитени извори на напојување, Класа 2 - општа
9
1.5
инду-стриска околина, овде спаѓаат и јавните мрежи и Класа
3 која ја опфаќа само индустриската околина. Извршените
10
0.5
мерења и прикажа-ните стандарди во Табела 1 се однесуваат
3.5
11
само на Класа 2 до 15-ти хармоник на напонот.
12
0.2
Максималната дозволе-на вредност на THD на напонот
3
13
изнесува
8%. Изобличувањето на напонот т.е. THD на
14
0.2
среднонапонско ниво 10kV и 35kV спо-ред IEEE прописите
0.3
15
може да изнесува најмногу 5%. За В.Н. ниво 1 iOkV
дозволено е најмногу 3% , [2].
3. ОПИС НА МЕРНИОТ ИНСТРУМЕНТ И ПОСТАПКАТА НА МЕРЕЊЕ
Сите мерења се извршени со инструментот анализатор на моќноста "Power
Analyzer" MI 7111, Iskra Kranj. Bo Електро-Скопје постојат две изведби на овој инструмент:
Првата изведба е наменета за мерења на електричните големини во
нисконапонските ТС 10/0.4kV co кој може да се мерат номинални напони до 400V и
номинални струи до 1500A. Инструментот има додатен прибор кој е составен од еден
исправувач со 8 влезни канали тип AR0401, 8 мерни клешти за мерење на струите на
нисконапонските изводи во трансформаторските станици со мерна област до ЗООА.
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Втората изведба на анализаторот е наменета за мерења во високонапонските ТС
во 10kV, 35kV и HOkV мерните ќелии (ормари).
И двата инструмента ги даваат следните големини: линиски и фазни напони и струи
на собирниците на ТС, струи по изводите, струјата што протекува низ собирницата на
нулата, активна, реактивна и привидна моќност како и факторите на моќност по фаза и
вкупниот фактор на моќност, виши хармоници на трите фазни и трите линиски напони и
струи до 31-ви и до 63-ти ред зависно од програмот и вкупната хармонична дисторзија за
сите напони и струи.
Во програмот на инструментот се дефинира интеграционен период во кој се
запишува максималната, средната и минималната вредност на мерената големина.
Интеграциониот период може да се избере од 1сек. до ЗбООсек. За овие мерења е избран
период од 900сек. т.е. 15мин.Така инструментот запишува само по три вредности за секоја
големина во секој интеграционен период.
Истиот е во состојба да ги даде сите вредности на фазниот и линискиот напон кои
ги надминуваат однапред дефинираните граници (горна и долна, пример: ±10%) и се
означени со терминот Breaks.
4. ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДИСКУСИЈА НА МЕРЕЊАТА
Во трудот се прикажани еден дел од мерењата со нисконапонскиот и високонапонскиот инструмент "Анализатор на моќноста".
Мерењата се извршени во две ТС во централното градско подрачје ТС 10/0.4kV
"Југопроект" и "Блок 2" четири во градско подрачје ТС 10/0.4kV "Подвозник 4","Пржино
5", "Тасино чешмиче 2" и "Ѓорче Петров 43" и осум во приградските населби "Лисиче 8",
"Бутел 22", "с.Нерези 4", "Шуто Оризари 10", "Драчево 18","Ченто 33", "Горно Лисиче 9" и
"Топана 1".Сите ТС се монтажнобетонски освен "Блок 2". Последната е сместена во
станбен објект.
Номиналните моќности и струи на сите ТС во кои се извршени мерењата се 630kV A
и 915A соодветно. Само ТС "Бутел 22" и "Драчево 18" се со Рп и In од 400kVA и 580А, a TC
"Шуто Оризари 10" со номинална моќност и струја од lOOOkVA и 1445A.
На Сл.1 и Сл.2 прикажани се временските дијаграми на фазните напони, фазните
струи и струјата низ неутралниот проводник, во ТС "Горно Лисиче 9" која спаѓа во
приградското подрачје. Во временските интервали кога се зголемува оптоварувањето на
трансформаторот и неговите фазни струи напонот опаѓа и обратно напонот се покачува
кога товарот се намалува. Зголемување на товарот се забележува после 14h до 23h. TC
"Горно Лисиче 9" со електрична енергија напојува домаќинства (куќи).
Временскиот тек на разгледуваните големини (напони и струи) во сите ТС
периодично се менува со периода од 24h.
Bo Табела 3 се дадени минималните и максималните вредности на фазните напони,
струи и фактори на моќност за мерените ТС.
Се забележува дека во сите трансформаторски станици освен во ТС "Лисиче 8"
фазниот напон во одреден временски интервал е под 230V но сепак е во границите од 230V
±10% со што ја задоволува германската норма точка 2 (в) и (г).
ТС "Горно Лисиче 9" и ТС "Топана 1" се преоптоварени со струја од 1027Α и 1040A
и моќност од 112% и 108% од Рп. Дозволеното преоптоварување заовие TC e 115%, [3].
Факторот на моќност се менува во границите од 0.6 до 1.
Co инструментот се мерени и вишите хармоници на напонот и струјата. На Сл.З е
представен временскиот дијаграм на вкупната хармонична дисторзија за фазниот напон и
струја во ТС "Подвозник 4". Струјата достигнува максимална вкупна хармонична
дисторзија од 34.2%, а напонот 4.96%.
Најголем THD за струите е измерен во ТС "Југопроект" и "Подвозник 4", 29.3%
односно 34.2%, а за напоните во ТС "Подвозник 4" и "Тасино чешмиче 2", 4.96% и 3.71%.
Единствено во ТС "Пржино 5" е измерен THD на напонот од 15.77% но толку
големи вредности оваа големина прима само во 0.1% од вкупното време на мерењето.
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Инструментот има можност за прикажување на THD и HD на секој хармоник
посебно.
На Сл.4 и Сл.5 е прикажан временскиот дијаграм за 3-тиот, 5-тиот и 7-миот
хармоник на напонот и струјата во ТС "Подвозник 4". Максималната вредност на
индивидуалната хармонична дисторзија HD(%) за 3-тиот, 5-тиот и 7-миот хармоник на
напонот изнесува 2.11%, 4.35% и 2.64% соодветно. Сите овие вредности се помали од
границите поставени според ШС нормите прикажани во Табела!.
Хармоничната дисторзија на третиот хармоник на напонот според Табела И не
треба да биде поголема од 5%. Од Табела 3 се забележува дека дисторзијата на
разгледуваниот хармоник ја надминува пропишаната граница само кај ТС "Пржино 5"
додека кај сите други ТС оваа големина е под дозволената граница.
Петтиот хармоник е во дозволените граници кај сите мерени ТС додека седмиот ги
надминува границите повторно само кај ТС "Пржино 5". За ТС "Ченто 33" мерен е само
третиот хармоник на напонот и струјата.
Покрај мерењата во нисконапонските, реализирани се мерења и во В.Н. ТС.
На Сл.6 е прикажана THD на напонот и струјата мерени на 10kV извод во ТС
35/10RV "Петровец". Максималниот THD за напонот изнесува 1.54% < 5%, што е во
дозволените граници. Максималното изобличување на струјата изнесува 2.28%.
На Сл.7 е представена истата големина на 35kV собирници на трансформатор бр.4
во ТС 35/10RV "Централна". Максималната дисторзија на напонот достигнува до 3.66% <
5%, и е во дозволените граници додека за струјата максималниот THD e 6.6%.
На Сл.8 е прикажана THD на струјата и напонот на HOkV собирници на
далекуводот кон ТС "Скопје 3". THD на напонот достигнува најмногу до 1.58% < 3%,
додека за струјата оваа големина достигнува до 6.43%.
На Сл.9 се прикажани индивидуалните дисторзии т.е. HD на 3-тиот, 5-тиот и 7-миот
хармоник за напонот на 35kV собирници во ТС 35/10kV "Илинден". Најголеми вредности
при-ма HD на 5-тиот хармоник која достигнува до 1.28%. Нешто помали вредности прима
третиот до 0.78% и најмали седмиот хармоник до 0.42%.
На Сл.10 е прикажана временската промена на фреквенцијата во EEC во периодот
од 29-ти декември 2000год до 3-ти јануари 2001год. Минималната вредност на
фреквенцијата на графикот на Сл.10 e 49.56Hz, a максималната 50.4Hz. Според
германската норма VDE 0839 веќе прикажана' во точка 2,10-секундната средна вредност на
фреквенцијата треба да изнесува 50Hz ± 1% т.е. од 49.5Hz до 50.5Hz. Bo сите анализирани
графици прикажана е 15-минутната средна вредност на фреквенцијата. Така мерена, таа
најголемиот дел од времето на мерење, е во границите дефинирани со VDE 0839.
Co инструментот може да се пратат промените на напонот кои ги надминуваат
границите од Un ± 10%, односно се пратат наднапоните, поднапоните, прекините и
напонски-те јами. Во Табела 2 се прикажани спомнатите параметри на напонот во ТС
110/lOkV "Коз-ле". На пример во седмиот ред во втората колона се дава информација дека
напонот Ul e под границата од 10% т.е. Ul < 0.9Un означено е како (Ul BELOW). Bo 4-та
колона е дадено времето на траење на појавата и за разгледуваниот ред изнесува Oh,
19min., 44sek и 39,39 стотинки, што покажува дека се работи за поднапон според
дефинициите дадени во Точка 2.
При мерењето во ТС "Козле" регистрирани се вкупно 60 редови, во кои што се
забележуваат и други поднапони, а во 24-тиот ред се забележува напонска јама.
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Табела II
Br.
Voltage
7
Ul BELOW
24
U2 BELOW

Break Start Time
6:48:13
2:27:48

Duration h
0019:44:39,39

Mn/Mx kV
52.61
56.52

0000:00:00,14

Average kV

63.51
63.51

Ефективни вредности на фазните напони во функција од времето во ТС 10/0.4RV
"Горно Лисиче 9" Дата: 29-11 до 01-12-2000год.

U1
- - U2
U3
210

о о о о о о о о о о о о о о о о о о
о о о о о о о о о о о о о о о о о о
o o o o o o o o o o o o
oo o o o o c o o c o o t n o c o o

co o
ρ cq
σ> ^

o
co

o o o
o cno

CM "

Сл.1

Ефективни вредности на фазните струи во функција од времето во ТС 10/0. 4kV
"Горно Лисиче 9" Дата: 29-11 до 01-12-2000год.
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Име на ТС
10/0.4KV

Дата
20М)год.

27-28
Југопроект
јуни
10-12
Лисиче 8
јули
П-12
Подвозник 4
октомври
17-18
Бутел 22
октомври
20-23
Пржино 5
октомври
Тасино
Чешмиче 2
с. Нерези 4
Шуто
Оризари 10

Драчево 18

ЧентоЗЗ
Горно
Лисиче 9
Горче
Петров 43
Топана!

23-25
октомври
25-26
октомври
06-08
ноември
29-02
септември
октомври
17-20
ноември

29-01
ноември
декември
21-22
декември
24-25
Јануари
2001

U(V)

1(А)

THD (%)
Напон U1

соѕ(ф)

THD (%)
Струја 11

U1(HD%)
хармоник-3

U1(HD%)
хармокик-5

U1(HD%)
хармоник-7

I1(HD%)
хармоник-3

I1(HD%)
хармоник-5

I1(HD%)
хармоник-7

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

маке.

мин.

макс.

мин.

макс.

219

242

97

527

0.8

0.96

1.42

2.99

5.24

29.3

0.09

1.31

0.27

2.11

0.5

2.08

2.52

19.5

1.38

16.75

2.82

11.94

232.6

250,2

97.4

264.9

0.6

0.94

1.7

5.9

2.14

14.8

0.04

2.1

1.37

5.39

0.19

1.38

O.I8

11.62

0.3

7.36

0.33

4.57

226

242

27.9

122

0.99

1

2.04

4.96

5.08

34.2

0.03

2.11

0.76

4.35

0.12

2.64

0.29

27.27

4.26

27

1.59

20.27

226

240.4

59.9

241.8

0.69

0.96

1.51

5.07

2.71

13.4

0

2.55

1.36

3.94

0.03

2.93

1.78

11.3

0.44

6.81

0.91

4.85

212.5

234.1

169

823

0.88

0.99

0.66

15.77

2.2

7.48

0.02

6.11

0.03

5.94

0.34

5.61

0.51

6.83

1.22

4.53

0.41

2.77

225

250.4

166.5

535.9

0.89

0.99

1.6

3.71

1

9

0.05

1.89

0.28

3.35

0.15

2.07

0.35

8.21

0.16

2.98

0.19

2.36

222.4

237.7

105.6

534.7

0.86

0.98

1.08

3.57

2.1

6.8

0.05

2.18

1.63

3.24

0.21

1.68

1.85

6.09

0.24

2.86

0.03

2.04

213.8

241.2

388.1

1087.9

0.96

0.99

1.15

3.79

1.33

4.95

0.06

1.7

0.97

3.36

0.05

2.15

0.41

4.17

0.13

2.78

0.09

2.04

211.5

230.1

95.6

370

0.8

0.96

0.8

3.07

1.6

9.4

0.01

2.22

0.04

2.64

0.25

2.06

0.15

8.33

0.24

4.18

0.63

3.28

224.6
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740.3

0.93

0.99

0.1

2.21

1

9

0.1
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-

-

-

1

9

-

-

222.9

245.7

401

1026.7

0.97

0.99

1.34

3.47

1.6

7.36

0.05

1.39

0.53

3.04

0.06

1.39

0.44

4.92

0.52

3.73

0.14

1.69

224.3

239.6

182

690

0.91

0.99

0.85

3.18

2.1

10.7

0.04

1.52

0.61

2.67

0.05

1.3

0.19

5.86

0.54

5.3

0
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249
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1
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5.27

1.67
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0.08

1.6

0.04

2.75

0.22

3.65
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5.62

0.09

3.19

0.1
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ТАБЕЛАШ
Минималните и максималните вредности на фазните напони и струи,вкупниот фактор на моќност, напонските и струјните
хармоници и вкупната хармонична дисторзија во ТС 10/0.4KV

Вкупна хармонична дисторзија на напонот и струјата
U1,I1 во ТС 10/0.4RV "Подвозник 4" Дата: 09,12-10-2000г

Виши хармоници на фазниот напон во
ТС 10/0.4RV "Подвозник 4" Дата: 09,12-10-2000г.
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Виши хармоници на фазната струја II во
ТС 10/0.4kV "Подвозник 4" Дата: 09,12-10-2000г.

Вкупна хармонична дисторзија на напонот и струјата
на 10kV извод "Зелениково" во ТС 35/10RV "Петровец"
Дата: 17,20-11-2000г
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Дата: 8,9-11 -2000год.
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Виши хармоници на напонот на 35kV
во ТС 35/lOkV "Илинден"
Дата: 29-01 до 01-02-1999г.
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ЗАКЛУЧОК:
Bo овој труд се презентирани мерења извршени во 13 нисконапонски
дистрибутивни трансформаторски станици ТС 10/0.4kV и четири на среден и висок напон
ТСИО/35/lOkV.

За нисконапонските ТС во кои се вршени мерења може да се заклучи дека
во времето на мерење биле оптоварени под номиналниот товар освен ТС "Горно
Лисиче 9" и "Топана 1".
Фазниот напон на собирниците од ТС е во границите од 230V±10%. Факторот на
моќност се менува во границите од 0.8 до 1 освен кај ТС "Лисиче 8" и "Бутел 22" каде што
прима и пониски вредности.
Вишите хармоници на напонот се во дозволените граници одредени со светските
стандарди, освен за ТС "ПржиноЅ". каде се пречекоруваат ограни-чувањата но за краток
временски интервал кој представува 0.1% од вкупното време на мерење.
За високонапонските ТС се прикажани вишите хармоници на фазните напони и
струи и вкупната хармонична дисторзија.
Вишите хармоници на напонот кај сите мерени ВН ТС како и THDU се под 2% и ги
задоволуваат ограничувањата дефинирани со светските стандарди.
Вишите хармоници на струјата и THDI кај истите се под 7%.
Фреквенцијата мерена во различни временски периоди се менува во границите од
50Hz±l%, т.е. од 49.95Hz до SO.OSHz co што ги задоволува ограничувањата дефинирани со
германската норма VDE 0839 Teil 160:1994-01. Оваа големина само во многу кратки
временски интервали ги надминува ограничувањата и така како што е мерена со 15
минутна средна вредност ги задоволува споменатите стандарди.

На Проф. Д-р. Љубомир Николовски му благодарам за издвоеното време и
стручните совети со кои помогна да се реализира овој труд.
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Illlll МК0300016
ДЕРЕГУЛАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР И
БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ

Кратка содржина
Процесот на дерегулација и приватизација на електроенергетските системи има свои
почетни резултати и во земјите на Балканот. Целта на овој труд да се прикаже тековната
состојба и предвидените активности во енергетскиот сектор на Балканот, a co тоа и да се
согледаат придобивките и резултати кои може да се очекуваат од политиката на
дерегулација и приватизација на електроенергетскиот систем во Македонија.
1. ВОВЕД
EU Директивата 96/92 наметнува развој на институционални промени во
електроенергетскиот сектор, со цел да се создаде пазарна средина преку следниве мерки:
• Да воведе конкуренција во секторот на производителите;
• Да овозможи конкурентните снабдувачи и независните производители да имаат
пристап на мрежата за да ги напојуваат големите потрошувачи;
• Да обезбеди
одвојување на сметките на различни единици на
електростопанските организации
(unbundling) за да
се овозможи
транспарентност во работењето.
Во условите на овие нови односи, се допушта конкуренција помеѓу
производителите, додека преносот и дистрибуцијата остануваат природни монополи. Исто
така, снабдувањето (продажба на потрошувачите) е отворено за натпревар, во почетокот
на ограничена категорија на "овластени" потрошувачи. Производителите, снабдувачите и
легитимните потрошувачи се учесниците во овој нов пазар.
Во продолжение ќе бидат наведени некои термини и дефиниции кои ќе се користат
во описот на трендовите и моделите на дерегулација кај одделните земји:
Централно контролиран EEC. Овој модел ггодразбира вертикално интегриран EEC
кој ги опфаќа производството, преносот и дистрибуцијата на електричната енергија. Во
овој традиционален модел како регулатор на тарифите се јавува владата преку своето
ресорно министерство согласно на макроекономските, буџетските
и монетарните
ограничувања (на пр. согласно на анти-инфлаторна политика, или пак вградување на
одредена политика на развој во тарифниот систем итн. ). Се разбира дека оваквиот модел
на државна интервенција води кон неоправдано заостанување во развојот на EEC, или пак
до несоодветно димензионирање на одделните негови компоненти.
Модел на единствен купувач/продавач (SB). Овој модел подразбира раздвојување
на единици на производсво, пренос и продажба, со тоа што конкуренцијата постои помеѓу
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производителите на електрична енергија. Овластените потрошувачи имаат право на
директно договарање со производителите и индиректен пристап кон мрежата преку
единствениот купувачУпродавач. Независниот регулатор има увид во пазарниот натпревар,
пристапот кон мрежата и ги одредува цените на преносот и тарифите за неовластените
потрошувачи. Водењето на мрежата е доверена на системскиот опеартор.
Модел на пристап на трет учесник (ТРА). Овој модел им овозможува на
овластените потрошувачи директно да преговараат со производителите. За останатите
потрошувачи регулаторот создава трошковно базиран тарифен систем кој треба да
овозможи оптимално работење на EEC. Според тоа регулаторот согледува право на
приоритет и тоа: нуклеарни производители, потоа когенерација, хидро производители и
термо производители. Конкуренцијата постои помеѓу производителите, но и к а ј
снабдувачите, односно продажбата.
2. МОДЕЛИ И ТРЕНДОВИ НА ОДДЕЛНИ БАЛКАНСКИ ЗЕМЈИ
2.1. Македонија
Македонија е сеуште во фаза на подготовка на концепт и организација на
либерализираниот и преструктуиран електроенергетски сектор. Досега се направени
неколку студии, кои се занимаваат во главном со преструктуирање, консолидирање и
приватизација на ЕСМ. Генералната определба на ЕСМ и донекаде на владата до сега е
зачувување на функциите и капиталот на ЕСМ во најголема мерка на постојно ниво, од
една страна, и задоволување на минималните барања на Директивата на ЕУ 96/92 од друга.
При тоа, отварањето на пазарна околина би се обезбедило преку дефинирање на
легитимни потрошувачи (до 30% од конзумот), стимулирање на IPP во Македонија и
соодветна внатрешна организација на приватизираната компанија ЕСМ, Ваквата
определба, иако досега експлицитно не е определено, веројатно би можела да се оствари
преку SB моделот на Пазар.
Во меѓувреме, процесите во светот, а посебно во ЕУ, се движат напред и
сознанијата и во Македонија созреваат. Тоа придонесе за надградба на првичната идеја во
првиот чекор да се приватизира ЕСМ, а потоа да се дефинира моделот на Пазар и градат
инситуциите на пазарот и секторот. Во моментов имаме во основа два паралелни процеси:
• Co подршка на УСАИД се подготвува независна Регулаторна Агенција за
Енергетика, која треба да почне да функционира пред да започне процесто
на прриватизација на ЕСМ,
• Отворен е процесот за избор на консултант за преструктуирање и
приватизација на ЕСМ. Во рамки на оваа активност е предвидено и обврска
за дефинирање на пазарот на електрична енергија, иако постои можност
пазарот да се дефинира и во издвоен од приватизацијата процес, како
посоодветно,со подршка на УСАИД или друг донатор.
Нарушувањата предизвикани со последните воени дејствија веројатно ќе предизвикаат
дополнителни отежнувања и извесно одложување на процесот. Веројатно е неопходно
паралелно со институционалните и организациони подготовки да се извршат поголем број
симулации на функционирање на новитте модели од организационен аспект на
функционирање на секторот, како и од аспект на имплементација на нови тарифни
системи и вредности на електрична енергија на идниот македонски Пазар на електрична
енергија. Неопходно е да се претпостави дека цените на електрична енергија во
Македонија ќе пораснат. До кое ниво и како тоа ќе се одрази на вкупната економија,
способноста на потрошувачите да го следат, можноста на учесниците во пазарот да го
реализираат вкупниот приход за финансиски да ги покријат сите функции и да бидат
стимулирани за неопходниот развој и конечно влијанието на вкупниот пораст на
потрошувачката? Како да се идентификуваат сегментите во системот кои не се
конкурентни, бројот на вработени кои ќе се појават како технолошки вишок и потребните
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социјални програми за ублажување на тој проблем? Постојат голем број прашања на кои
треба да се проба да се даде одговор пред да се донесат одлуки.
2.2. Романија
Реструктуирањето на електро енергетскиот сектор во Романија [1] во последните
две години, од вертикално интегрирана компанија RENEL доведе до поделба во неколку
независни компании:
•
Производители: Nuclearelectrica, Termoelectrica, Hidroelectrica и неколку мали
независни електроенергетски производители (IPP);
•
Дистрибуција/снабдување: Electra;
•
Преносен систем оператор: Transelectrica.
Комерционалниот оператор, ОРСОМ легално е независен дел од Transelectnca.
Притоа, сите овие компании се лиценцирани од страна на ANRE (Romanian Electricity and
Heat Regulatory Authority).
Потрошувачите се групирани во две компоненти:
•
Регулиран пазар, околу 85% (цените и количините се одредени од ANRE);
•
Конкурентен пазар кој го опфаќа остатокот, односно 15% од потрошувачката
на електрична енергија.
Конкурентниот пазар се состои од спот пазар и усогласени договори помеѓу
овластените потрошувачи и снабдувачи на електрична енергија. Конкурентниот пазар ќе
расте постепено до достигнување на комплетните 100%.
ANRE има потврдено 19 легални потрошувачи, со годишна потрошувачка над
lOOGWh, додатно лиценцирал 14 снабдувачи, различни од Electrica, кои можат да продаваат
елкетрична енергија на овластените потрошувачи.
Спот пазарот, по шестмесечен тест период, е активиран почнувајќи од јули 2000
година.
2.3. Бугарија
Електростопанство на Бугарија беше организарано како централно контролиран
систем под супервизија на државата [2]. Тарифите, инвестициите и функционирањето
беше контролирано од Државната агенција за Енергија и Енергетски ресурси на
Бугарската влада. Националното електростопанство (NEK) имаше монопол во
електроенерегтиката на целата држава. Договорите за купување на енергија беа
составувани за да се откупи вишокот на енергија од ауто-генераторите.
Државната политика на реформи во овој сектор е преточена во бројни документи
(Енергетска стратегија во енергетскиот сектор, нов Закон за енергија и енергетска
ефикасност итн.). Оваа политика има повеќе цели: подобрување на ефикасноста,
воведување на конкуренција каде тоа е можно и вклучување на приватниот сектор.
Новиот Закон за енергија и енргетска ефикасност го покрива главниот дел од
енергетскиот сектор - електрична енегија, централно греење и секторот на природен гас,
како и енергетската ефикасност. Овој закон ги одредува основите на структурата на
електростопанската дејност и пазарот, цените и лиценцирањето, регулаторни
интервенции. Законската регулатива има за цел да го подобри функционирањето на
енергетскиот сектор со зголемување на транспарентноста, трансакциите и со создавање на
основите за поголемо пазарно ориентирање на енергетскиот сектор. Регулаторниот
Авторитет (Државна комисија за регулација на енергетиката) е предвиден со Законот.
Комисијата ќе треба да спречи злоупотреба на пазарот од постојните компании, ќе треба
да воспостави пазарна дисциплина помеѓу нив и да ја зголеми нивната ефикасност.
Стратегијата на реструктуирање на енергетскиот пазар е базиран на моделот на
единствен купувач (Single Buyer Model). Истотака, Законот предвидува слободен пристап
на овластени купувачи почнувајќи од 2002 без да се дадат деталите и критериумите за
основите на овластувањето. Новиот Закон предвидува основање на бројни компании:
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•

Компанија на пренос која ќе ги има во сопственост средствата на преносната
мрежа, ќе ги исполнува основните функции на Систем оператор и Пазарниот
оператор, ќе ја задржи контролата и на оперативното и на долгорочното
планирање на производството и преносот. Дел од хидро гтроизводството
(реверзибилни и хидро каскади) ќе останат во сопственост и контрола на
Компанијата за пренос.
• Компании на прозводители кои ќе бидат одговорни за оперативното работење и
одржување на производствените единици и за трговија со електрична енергија.
Од април 2000 се формирани 7 компании на производители - NPP "Kozloduy"
PLC, ТРР "Varna" PLC, ТРР "Bobov dol" PLC, TPP "Maritsaa east 1", TPP "Maritsa east
2", TPP "Maritsa east 3". TPP "Ruse" e споена со Компанијата за топлификација
на градот Русе. TPP "Maritsa east ]" е споена со фабриката за брикети во овој
регион.
• Компании на дистрибуции кои се одговорни за оперативното работење и
одржување на дистрибутивните активности и за трговија со електрична
енергија. Од април 2000 се формирани 7 компании на дистрибуции - "Sofia
Town". "Sofia-region". Plovdiv. Stara Zagora. Goma Oriahovitsa. Pleven и Varna.
2.4. Југославија
Bo Југославија постојат практично два система, иако се во голема мерка
функционално поврзани. Во Србија, најголем приоритет во моментов е ревитализација и
реконструкција на EEC кој е во многу лоша ссотојба како последица на 10 години слаљбо
одржување поради лошата финансиска кондиција и посебно од оштетувањата од
бомбардирањето на Југославија во 1999 г. Паралелно со тоа, отворени се процесите на
подготовка и запознавање на експертите и на јавноста со неодложниот процењс на
преструктуирање на секторот и отварање на пазарот. Овој процес во Црна Гора е малку
понапред, иако црногорскиот сѕстем е мал. Во Црна Гора е во тек консултантскиот процес
за приватизација на Електростопанството (ЕПЦГ), кое веќе неколку години функционира
како акционерско друштво и за преструктуирање на државните институции во секторот и
дефинирање на пазарните аспекти. Во овој момент веројатно е неблагодарно да се
прогнозираат крајните облици и модели кои ќе произлезат од овие процеси.
2.5. Грција
Во Грција пазарот на електрична енергија се отвори на 19 фебруари 2001 [3].
Предвидената структура на пазарот овозможува билатерални договори помеѓу
производителите и потрошувачите, додека дневниот распоред се базира на понуди.
доставени од производителите, 24 часа однапред. Ова е направено според одговорноста на
независниот Преносен Систем Оператор (ТЅО), кој е одговорен за сигурно оперативно
работење на целиот EEC и за координација помеѓу одделните учесници на пазарот.
Бидејќи распоредот на производтвото е часовно базирано со оглед на понудите иа
наредниот ден, потребно е да се располага со сложен механизам за да средување на
дебалансите помеѓу договорената потрошувачка и стварното производство.
За да се остварат новите аранжмани формирани се нови регулаторни тела, и тоа
Регулаторниот Авторитет за Енергетика (RAE) и Преносниот Систем Оператор.
RAE е независно тело одговорно за регулација на конкурентните активности, a
подпаѓа под Министерството за развој (MD). RAE e одговорен за следните активности:
• Издава авторизација на учесниците на пазарот;
• На Министерството за развој му препорачува долгорочно енергетско
планирање и ја гарантира сигурноста во напојувањето;
• Одобрува правила (Codes) за оперативното работење на пазарот;
• Регулаторно интервенира на пазарот за да ги заштити потрошувачите од
спекулативни акции;
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• Обезбедува услови за социални сервиси;
• Ги информира учесниците на пазарот, итн.
Независниот ТСО (Hellenic Transmission System Operator - HTSO) e непрофитна
организација одговорна за сигурно оперативно работење на ситемот; тој игра витална
улога во обезбедувањето на структурата да функционира. Главните цели и задачи на НТЅО
се:
• Да го планира системот на основа на минимални трошоци;
• Да овозможи сигурно оперативно работење на ситемот со оглед на споменатите
правила (диспечинг на производителите и изведување на трговските
аранжмани);
• Да овозможи транспарентност и фер односи така што новите учесници да не
бидат дисриминирани;
• Да овозможи работење на пазарот и негово средување (на пр. цени за дебаланс
на енергија, пресметки на дебалансите, издавање на фактури на учесниците на
пазарот итн.).
Одноеите помеѓу учесниците на пазарот и НТЅО се детерминирани со правилата
потврдени од REA и MD, односно преку Код на работење (Operating Code), Код на размена
на енергија (Power Exchange Code) и Договр за контрола на преносот (Transmission Control
Agreement).
2.6. Хрватска
Предложената шема за реструктуирање и либерализација на електроенергетскиот
пазар во Хрватска [4] се базира на постепена транзиција од мешовит ЅВ/ТРА модел кон
тотално отворен пазар (секој потрошувач има слободен избор на снабдувачот) и
интеграција на ваквиот пазар во Европските електроенергетски гтазари. Неколку
различни фактори се карактеристични за EEC на Хрватска: мала потрошувачка 14
TWh/годишно, стари генераторски единици, лошо планиран преносен систем кој додатно
кон тоа е оштетен за време на војната, голем удел на домаќинствата во вкупната
потрошувачка, стагнација на индустрискиот развој, ниско ниво на автоматизација и
информациска инфраструктура на EEC, големо учество на хидро производството итн.
Затоа е многу важно да се создаде и Имплементира ефективен модел на пазарана
организација и развој. Како прв чекор на планот е да се воведе SB модел за неовластени
потрошувачи - околу 90% од вкупната потрошувачка на електрична енергија, и ТРА за
остатокот 10% од вкупната потрошувачка (околу 30 овластени потрошувачи).
Овластените потрошувачи имаат можност да влезат во билатерлни преговори со
производителите и да платат на ТЅО за користењето на преносниот систем. Тарифите на
преносот и асоцијативните методи за нивната пресметка ќе бидат накнадно објавени. Co
оглед на природата на производството на електрична енергија и потрошувачката
нормално е да постојат енергетски дебаланси. Овие дебаланси ќе можат да се тргуваат и
средат преку одделни пазарни механизми - т.н. балансен пазар. Но во условите на
мешовитиот ЅВ/ТРА модел овој времен пазар е многу важен - тој овозможува ТРА
моделот да расте и да се стабилизира во текот на времето. Имено, балансниот пазар во
овој случај е еден вид двосмерен електроенергетски мост помеѓу SB и ТРА "дел" од
системот. Денес EEC на Хрватаска е во владеење на вертикално интегрирано
претпријатие - HEP. Bo почетокот на развојот на пазарот на електрична енергија многу од
старите но и новите функции (ТЅО, Пазарниот Оператор, мерење и регистрација и др.) ќе
бидат реализирани од HEP преку независни деловни единици.
2.7. Словснија
Финалната верзија на актот за дерегулацијата во Словенија е усвоен од
Парламентот во септември 1999 година [5]. Законот за енергетика донесува системски
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мерки и генерална рамка за почетокот на прогресивна либерализација на пазарот и
приватизација на енергетскиот сектор.
Како што се очекуваше на 15 април 2001 година во Словенија се отвори внатрешниот
пазар со електрична енергија. Тоа значи дека засега се пазарува само во рамките на
Словенија, а во 2003 година ќе се отвори пазарот и за надворешната конкуренција. Според
веќе усвоениот Енергетски закон сите јавни претпријатија ќе треба да се преструктуираат.
Електростопанство на Словенија како најголемо претпријатие веќе организационо се
прилагоди на новите промени. Во рамките на истото претпријатие се фомирани три
оделни јавни стопански дејности и тоа: пренос на електрична енергија, управување со
преносната мрежа и ќерка претпријатие организатор на пазарот (или како уште се вика
берза со електрична енергија).
Многу значајна улога во натамошниот развиток ќе има и второта ќерка
претпријатие во рамките на ELES, а тоа е TRGEL кој ќе ја извршува функцијата на
тргување со електрична енергија и при тоа ќе биде рамноправен со сите други трговци со
електрична енергија. И кај дистрибутивните претпријатија се направени првите промени.
Таму постојат управувач со дистрибуциската мрежа, извршител на задачи на
дистрибуцијата и снабдувач на електрична енергија на тарифни потрошувачи. Покрај се се
очекува дека пазарот со електрична енергија вистински да заживее во почетокот на 2002
година. До тогаш во овој преоден период подобро и поефикасно ќе се припреми се што е
потребно за делување на пазарот. Секако најголем предизвик за целиот сектор ќе биде
отварање на пазарот за надворешната конкуренција во 2003 година.
2.8.Турџија
Турција својот концепт за преструктуирање на електроенергетскиот сектор го
заснива на следните поставки:
• Да ги задоволи барањата на Директивата на ЕУ, EC 96/92;
• Електроиндустријата поставена согласно принципите кои во земјите членки на
ЕУ и Внатрешниот Пазар на електрична енергија во рамки на ЕУ;
• Да се воспостави околина која ќе привлекува приватни инвестиции;
Нова правна рамка со следните битни елементи: Амандмани на Уставот за локална
и меѓународна арбитража за договорите на приватните инвеститори; Закони кои ги
дефинираат принципите и процедурите во случај на спор; Закон за Пазар на електрична
енергија (усвоен на 2 Март 2001).
Законот за електричен Пазар предвидува правна рамка за преструктуирање преку
која треба да се: Воспостави финансиски јак, стабилен и транспарентен Пазар; Обезбеди
сигурно, квалитетно, непрекинато, со прифатлива цена и еколошка енергија за
потрошувачите; Воспостави
независна регулација и надзор на пазарот; Воспостават
прифатливи процедури за приватизација на производните и дистрибутивните капацитети.
Учесници на пазарот се:
• Регулаторен Совет на Електро Пазарот;
• Компании кои произлегуваат од претходната државна компанија за
производство и пренос (TEAS), и тоа:
ο Компанија за производство,
ο Компанија за пренос, и
ο Компанија за електро трговија и договори;
• Приватни компании за производство и автопроизвдители;
• Приватни компании за трговија на големо и на мало и трговија со сервиси;
• Приватни дистрибутивни компании и постојната државна дистрибутивна
компанија (TEDAS).
Во рамките на новата пазарна околина предвидени се следните активности:
• Надзор и контрола, како обврска на Регулаторниот совет кој треба да го
спроведува законот, ке ги дефинира критериумите за потрошувачи кои се
директни учесници на пазарот, ќе ги дефинира неопходните аранжмани за
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сигурно, квалитетно и за околината прифатливо напојување на потрошувачите,
ќе ги издава лиценците, ќе ги надгледува учесниците на пазарот, ќе ги одобрува
тарифите;
Производство, каде се појавуваат компанијата произлезена од ТЕАС, приватни
компании и автопгенератори;
Пренос, каде главен учесник е компанијата која произлегува од ТЕАС која има
обврска да го води системот, да го развива и одржува преносниот сѕстем, да се
грижи за помошните сервиси на системот, да ги средува финансиските обрски
поврзани со преносот, билансира, да обезбеди недискриминаран пристап.
Покрај неа, во одредени случаи можат да се јават како носители на преносните
активности и другите учесници на пазарот со посебен договор;
Дистрибуција, каде можарт да се појават приватни дистрибутивни компании и
државната компанија за дистрибуција (ТЕДАС). Тие се појавуваат како
учесници на пазарот, имаат обврска да ги снабдуваат потрошувачите и можат да
склучуваат договори и да обавуваат активности за обезбедување на нивната
функција;
Трговија на големо, каде главен учесник во првите години ќе биде компанијата
произлезена од ТЕАС, која е задолжена за трговија и за превземање на
постојните договори (долгорочни за увоз и со ИПП). Покрај неа се појавуваат и
приватни трговци на големо, кои во оваа фаза неможат да го надминат,
поединечно, лимитот од 10% од произведената ел. Енергија во Турција во
предходната година;
Други активности, како трговија на мало, со што во главном ќе се занимаваат
дистрибутивните компании, но и некои други, посебно во иднина и активности
за извоз и увоз со која можат да се занимаваат учесниците на пазарот но со
претходна согласност од Регулаторот.
3. ЗАКЛУЧОК

Процесот на воспоставување трајни пазарни односи е долготраен и не може
да се заврши и изврши преку ноќ. Затоа е потребно секој еден сектор да помине
низ така наречен период на учење со што ќе си помогне најмногу самиот себеси за
да согледа каде и што треба да се направи или промени. Процесот на дерегулација
не е процес кој може едноставно да се копира. Тоа бара време на прилагодување.
Затоа дерегулацијата како процес со своето започнување не значи и успех. Многу
аналитичари на процесот, како воопштено правило, кое треба да се следи
истакнуваат »Прво преструктуирање, после приватизација«.
4. ЛИТЕРАТУРА
[1 ]
[2]
[3]
[4]

I. Lungu and A. Sandulescu: "Developing the electricty market in Romania", BPC'Ol.
K. Petrov: "Latest Development of Restructuring Process of NEK in Bulgaria", BPC'Ol.
J. Kabouris and A. Koronides: "Principles and Structure of the Greek Electricity Market", BPC'OK
M. Tot, M. Zeljko: "A solution for Electricity Market Opening in Croatia - Mixed SB/TPA Model",
BPC'Ol.
[5] G. Skubin, J. Recer and D. Stanek: "Establishing of Market Operator and Development of Market
Rules in Slovenian Electricity Market", BPC'Ol.

ΓΡΕΓΟ СОВЕТУВАЊЕ
Охрид 3-6 октомври 2001
М-р Јордан Шикоски
А. Д. ЕМО - Охрид,

МК0300017

Проф. Д-р. Владимир Катиќ
Факултет Техничких Наука, Нови Сад
Проф. Д-р. Ристо Ачкоски
Електротехнички Факултет, Скопје

ВЛИЈАНИЕТО НА ДЕРЕГУЛАЦИЈАТА ВРЗ
КВАЛИТЕТОТ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРПМА
КРАТКА СОДРЖИНА
Во овој труд е разгледано влијанието на дерегулацијата врз разните проблеми на
квалитетот на електричната енергија. Предложени се одредени решенија за соодветни
проблеми. На крај се Наведени некои клучни точки за подобруванје на квалитетот на
енергијата воогапто, под дерегулација.
клучни зборови: дерегулација, квалитет на електрична енергија, не-синусоидална струја, виши
хармоници.

POWER QUALITY UNDER DEREGULATION
SUMMARY
In the paper the effects of deregulation on different aspects of power quality are discussed. Solution to
different problems has also been suggested. Finally some key points have been mentioned to improve
the power quality in general, under deregulation.
key words: deregulation, power quality, non-sinusoidal currents, and harmonics.

1. ВОВЕД
Има неколку различни начини за дефинирање на терминологијата Квалитет на
Електрична Енергија, КЕЕ. Во поширока смисла тој може да се дефинира како работен
(погонски) квалитет, којшто опфаќа доверливост за снабдување и квалитет на понудена
електрична енергија [10]. Воопшто, енергетски квалитет е комбинација на квалитет на
напон и струја и еден едноствен начин за негово одредување е "отстапување на напон
и/или струја од идеалното" [8]. Напонскиот квалитет се однесува на способноста на
енергетскиот систем да работи под непрекинато оптеретување, без влијание од непожелни
ефекти, додека струјниот квалитет се однесува на способноста на оптеретувањата да
оперираат без да влијаат на работната способност на енергетскиот систем.
На слободниот пазар, воглавно постои еден испорачател и многу потрошувачи. Но
дерегулацијата на пазарот создава нови сопственици, поделувајќи го целиот систем на
различни сегменти. Така да производството, преносот и дистрибуцијата го поседува
Р37-3
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различен сопственик соодветно од што произлегува дека одржувањето на квалитетот на
електричната енергија станува уште повеќе важно во таквото сценарио. За задоволување
на потрошувачот, квалитетот на електричната енергија треба да се одржува од страна на
секој сопственик соодветно. Према тоа, квалитетот на електричната енергија при
дерегулација се занимава, воглавно со проблемот на одговорност, и тоа е многу
комплицирано. Така на пример, јачината на напонските вдлабнатини може да бидат
предизвикани од локалното оптеретување додека, краток спој од страна на потрошувачот
може да предизвика пренапон на некое друго место во системот.
После дерегулација, нормално се поголема е примената на опремата заснована на
енергетската електроника. FACTS (Flexible AC Transmission Systems), ce повеќе доагаат до
израз, поради обезбедување поголема контрола на протекот на електрична енергија,
овозможува безбедно max оптеретување, отстранување на преоптоварувањето со можност
за негово прераспределување, поголема искористеност на преносните енергетски системи,
и други предности. Користењето на енергетските електронски контроли може да ги
намалат напонските промени, хармониците и напонските вдлабнатини но нивното
прекумерно користење може да предизвика допонително напонско хармониско
изобличување, особено хармоници од повисоки редови.
На отворениот пазар, исто така е зголемена свесноста на купувачот, односно
корисникот на електрична енергија. Тие се посвесни за енергетската цена и користењето
на локална компензација при крајот на товарот. Овие контролори одржуваат константен
напон повлекувајќи повеќе струја кога напонот опаѓа, и ова предизвикува понатамошен
пад на напонот за оние потрошувачи кои не го користат. Така да, ако оваа
компенезациона опрема се применува во поголем број, тоа може да биде опаснист за
стабилноста на напонот.
Доколку не постои дерегулација, тогаш имаме само еден сопственик кој произведува,
пренесува и дистрибуира енергија за потрошувачите, така да одржавањето и
инвестирањето во секое поле претставува негова одговорност. Во дерегулациони услови
одржувањето и инвестирањето во системот може да се редуцира. Доколку има проблеми
на дистрибутивно ниво, некои потрошувачи ќе бидат дирекно засегнати од тоа а некои ќе
го осеќаат проблемот на напонски вдлабнатини, и ако има неисправност на преносниот
систем, сите потрошувачи што се приклучени на тоа ќе се соочат со појава на пренапон.
По дерегулацијата, очекувањата на потрошувачот за цена и квалитет се исто така
зголемени. Се поставува прашањето кој одговорен за обезбедување на квалитетна
електрична енергија за потрошувачите?

2. ПРОБЛЕМИ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА
Во дерегулациониот систем, може да има неколку производители на електрична
енергија. Зголемениот број на произведувачи на електрична енергија ја намалува
контролата на квалитетот на електрична енергија, поради слабо контролираната
меѓусебна синхронизација. Освен тоа овој начин на производство најчесто доведува до
промена на напонската вредност. Ако производството на електрична енергија ја користи
енергијата на ветерот, тогаш тоа ја зголемува можноста на појавата на фликер (промена
на густината на осветленоста), додека ако за производството на електрична енергија ј а
користи соларната енергија, тогаш тоа ја зголемува хармониската изобличеност. Како
вообичаени проблеми на квалитетот на електричната енергија може да се наведат
следните:
• Напонска вдлабнатина (power sag, dip), предизвикана од грешки на блискиот довод при
вклучување на големи товари.
• Преодна појава (switching transient), предизвикани од вклучување на кондезаторот за
корекција на енергетскиот фактор и удари од гром.
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• Хармониско изобличување (harmonic distortion) во енергетскиот систем и промена на
густината на осветленоста предизвикана од напонските промени (flicker).
• Преоптовареност (congestion).
• Прекин на струја (power failure).
• Промена на фреквенцијата (frequency variation).
Од горенаведените проблеми, всушност најголема важност во однос на КЕЕ на
енергетскиот систем има првиот проблем. Напонските вдлавнатини или напонските
флуктуации ги создаваат најголемите проблеми во енергетскиот систем, всушност има
ефект на сите потрошувачи, купувачи во дистрибутивниот систем.
Дефинициите за промените на напонската вредност се прикажани на слика 1.
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Сл.1 Дефиниција на напонската вредност [8].

2.1 Напонска вдлабнатина
" Напонската вдлабнатина е изненадно намалување (помеѓу 10-90%) на вредноста на
напонот во временски период од 0,5 секунди до неколку секунди [10]. Напонски
вдлабнатини со времетраење помало од пола периода се сметаат како преодна појава
(transient). "
причини за напонските вдлабнатини:
• Прекинувачки операции, како што е привремено прекинување на напојувањето
во било кој дел од системот.
• Струи за вклучување/стартирање, кои што се многу големи, кога е вклучен мотор
со големо оптоварување.
• Проток на струја на грешка во било кој дел од системот.
Влијанието на напонските вдлабнатини врз опремата е од големо значење. Тоа зависи
од вредноста и времетраењето на напонските вдлабнатини, а како општи проблеми може
да се наведат следните:
• Грешка во работата на контролните апарати .
• Стотшрање на мотор или промена на брзината во моторот .
• Несоодветно
вклучување/исклучување
на контакторите
(автоматските
прекинувачи).
• Крахирање на компјутерскиот систем.
• Проблем на комутацијата, дефект во линиските претварачи за размена.
методи на спречување/намалување на напонските вдлабнатини:
• Редуцирање на времето за расчитување на грешката.
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• Монтирање на опрема за анулирање на ефектот на напонските вдлабнатини к а к о
што е непрекинато напојување со електрична енергија (UPS) на приклучоците
(клемите) од опремата или на апаратурата (интерфејсот) на објектот на
потрошувачот.

• Подобрување на границата за толеранција на опремата.
некои други можности се:
• Воведување на концепт за гаранции на енергетски квалитет, одредувајќи го
горната граница на јачината на напонските вдлабнатини. Доколку напонските
вдлабнатини ја надминат горната граница, потрошувачот ќе добие компензација
за тоа. Оваа услуга може да ја обезбеди било која осигурателна компанија,
дистрибутивна компанија или испорачателот на електрична енергија.
• Да се изгради една основна "компензациона шема" финансирана од
потрошувачите како што е примерот во Велика Британија.
• Колективно, додатно инвестирање во додатна опрема, на помала гругта H;I
потрошувачи, со што засебно би обезбедиле високо квалитетна електрична
енергија.
• Исто така е можно во иднина да се подели енергетскиот квалитет на различни
нивоа и класи. Тоа ќе зависи од потрошувачите која класа за квалитет тие ј а
сакаат (сперма приклучните апарати) и према тоа ќе им се наплатува. Една опцијп
е да потрошувачот може да ја приклучи својата "префинета" опрема на виоско
квалитетна енергија а обичната опрема на енергија со низок квалитет .

2.2 Прекини
Прекинувањата може да се разгледуваат како напонски вдлабнатини со 100%
амплитуда. Главна причина за прекините се кратките споеви, коишто воглавно се
отстрануваат со заштитата. Овие грешки создаваат напонска вдлабнатина за некои
потрошувачи, додека за други ќе предизвикаат прекини. За време на траењето на
грешките предизвикани од разноразни причини, одреден број на потрошувачи ќе бидат
секогаш засегнати со прекинување/ометање при работата и многу е тешко да се избегне
тоа. Но можо е да се предвидат оние прекини, кои што се настанати поради
преоптеретување. Најлесен начин за спречување на прекините/ометањата предизвикани
од преоптоварувањето е "load shedding". Ho во дерегулациона средина, ако се изврши "load
shedding" тогаш дистрибутерите на електрична енергија може да обезбедат и некои други
иницјативи (стимулации) за потрошувачите коишто се засегнати од тоа. Бидеќи
прекините на напојувањето може да кошта многу пари, во случај ако некој ги снабдува
осетливите индустрии, најдобар начин за спречување на прекините е инсталирање на
уреди за непрекинато напојување со електрична енергија.

2.3 Хармониско изобличување
Приклучни места во системот коишто содржат нелинеарни компоненти се најголемиот
извор на хармониско изобличување. Овој проблем е доста сериозен во дистрибутивните и
ниско напонските мрежи и се зголемува од ден на ден со се поголемата примена на
електронските уредите [10]. Напојувањето што се користи за комјутери и TVприемниците, произведуваат хармониска струја од иста редна големина како нивната
основна фрекветна струја. Флуоросцентните лампи се исто така основен извор на
хармоници во системот. Нисконапонските мрежи воглавно содржат хармоници од 3'" и 5'"
ред. Ниско до средно напонските дистрибутивни системи воглавно содржат хармомици ид
5™ ред. Индустриските потрошувачи обично користат претварачи од дистрибутивно ниви
ТИ
поради што во системот можат да доминираат хармоници од 5 и 7™ како и 1 Г" и 13™ ред.
Нивото на изобличеност на некои општи хармониски извори се наведени во табела бр. 1.
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Табела 1. Типично процентуално хармониско изобличување на општи
хармониски извори [9].
хармоник
6-иулсен ППБ
свешлосен арк
МШИ
ПНЕ
1
100
100
100
100
20*
70
3
7
5
18
90
40
3
7
12
80
15
2.4*
7
9
11
13

6
1.8
75
5
4
0.8
70
3
ППБ, подеслив-погон на брзина (ASD, adjustable speed drive); МШИ, модулисана ширина на импулсот (PWM,
pulse-width modulated); ПНЕ, прекинувачки напојувач на енергија (ЅМРЅ, switch-mode power supply).* Зн едно
фазно или неурамнотежно три фазно моделирање; во спротивно, претпоставено окинување во нула .

2.4 Преоптовареност
"Преоптереноста може да се дефинира како немоќ на дистрибутивната мрежа безбедни
да ја пренеси произведената електрична енергија до потрошувачите"[4]. Преоптеретности
е поврзана со дистрибутивните системи што имаат слаби мегусебни врски, кои што може
да бидат како последица од преоптеретувањето на дистрибутивната мрежа. Во
дерегулациона средина, енергетските системи немаат централни диспечерски единици при
што се јавува проблемот на не ефикасно регистрирање на преоптовареноста. Мегутоа
постојат доста едноставни модели за откривање на преоптоварувањето. Како
најпопуларни модели за контрола на преоптовареноста се така наречените модели за
"формирање на цени според области" и "со компензација".
Во моделот "формирање на цена според области", пазарот е поделен на разни области,
кои се дефинирани како "области на цена". Така да за секоја област, на основа на почетни
надавања, се одлучува за новата диспечерска вредност и на тој начин се утврдува
различната гранична цена на системот (system marginal price, ЅМР) за секоја област. ЅМР за
областите, областите, каде производството на електрична енергија е во суфицит, ниско,
додека за областите каде производството на електрична енергија е во дефицит, значи е
високо. Ова резултира со профит за преносниот систем. Кај моделот "со компензацијгГ
исто така, пазарот е поделен на области но овде има една гранична цена, ЅМР, за целиот
пазар. Производството на електрична енергија се зголемува во областите каде што тоа е
во дефицит, со цел да се добие профит и намали на преоптовареноста на системот. Слично
производството на електрична енергија е намалено во области каде што тоа е во суфицит.
Мегутоа сеуште наплатата се врши "system marginal price, SMP" , бидеќи на тој начин се
постигнува добар профит. Овој модел кошта додатни пари за операторите на преносниот
систем, кои што им се наплаќаат на корисниците на преносниот систем. Така да
преносниот систем е најважниот дел во целиот енергетски систем кога е во прашање
дерегулација. Многу е тешко за операторите на енергетскиот систем да знаат кој дел од
мрежата ќе биде тешко оптоварен, на која собирна шина ќе се приклучи корисникот и
колку често мрежата ќе биде потполно искористена. При вакво сценарио планирањето на
преносните системи станува многу важно. Под ваква дерегулациона средина,
претпријатијата ќе мораат да ја реорганизираат и појачаат нивната енергетска мрежа така
да може таа да се искористи еднообразно и праведно со што од друга страна ќе олесни
проблемот на преоптовареноста .
3. ДОГОВОРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО
ДЕРГУЛАЦИОНЕН ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ
Конкретните барања на еден договор за снабдување на квалитетна електрична енергија
може да зависат од договорените страни и од карактеристиките на системот.
При склучувањето на договорите треба да се обрати посебно внимание на:

P37-3 6/6

•
•
•
•

Предвидување на проблемите со квалитетот на електричната енергија.
Индекси за перформансии кои треба да се користат.
Очекувано ниво на перформанси.
Пенали за перформанси надвор од очекуваното ниво или стимул за перформанси
подобри од очекуваното ниво (финансиски пенали, поделени заштеди).
• Методи за мерење на пресметување за верификација на перформансите.
• Обврски на секоја страна за постигнување на предвидените перформанси.
• Обврска на страните за решавање на проблемите.
На слика 2, прикажана е структурата на нивоата на дерегулацијата со потребните
договори за КЕЕ.
Договор за КЕЕ:

Договор за КЕЕ:
(PQ Contract:)
П

Γΐ

Вдлабнатини/
/Нарушувања
(Sags/Interruptions)

Капацитор

И^Шѕ^Ѕ ''"^^^Ш^Ш
«еирѕ; !лк«метвж
љ.

I

(PQ Сптта:)
η

Ј

Вдлабнатини/
/Нарушувања
(Sags/Imernjptions)

Капацитор

(Capacitor)

Договор за КЕЕ:

Прекинувачки

IPQ CiMrad:)

Прекинувачки

Преодни појави

Фактор на снага

Преодни појави

(Transients)

(Power laclor)

(Switching)

(Switching)

Хармоници

(Capacitor)

Хармоници
(Harmonics!

(Transients)

Хармоници

(Harmonics)

Капацитор

(Harmonics)

Регулација

(Capacitor)

Регулација

(Regulation)

Небалансиран

Контролирање
(Control)

(Unbalance)

Небалансиран

Фликер

(Unbalance)

(Flicker)

Флуктација

(Regulation)

Небалансиран
(Unbalance)

Фликер

Договор за KEE:
(PQ CiiHInicI:;

Квалитет на ЕЕ
(Power Quality)

Продуктивност
(PriitkiL-livny)

Перформансии
(Pcrlormancc)

Фактор на снага
(Powoi lacltir)

Хармоници
(Harmonics)

(Flicker)

(Fluctuation)

Η

ПРОКО (GENCOs) компаниите за производство на електрична енергија, ПРЕКО (TRANSCO) претставува компаниите н\
пренос на електрична енергија, ДИСКО (DISCO) претставуваат дистрибутивните компании на електрична енергија.
СЕСКО (ЕЅСО) претставуваат електростопански компании за сервисирање, ПЕЕМКО (RETAlLCOs) претставуваат
продавачи на електрична енергија на мало, НПЕЕ (IPP) се независни производители на електрична енергија.

Сл. 2 Договори за квалитет на електрична енергија во дерегулационен енергетски систем.
Договорите помегу ПРЕКО и ДИСКО ќе ги дефинираат барањата за квалитетот на
електричната енергија и мегусебните обврски на местото на мегусебната поврзаност,
односно трафостаниците. Во тие договори, дефинирани се обврските за регулацијата на
напонот помегу двете страни.
Снабдувачкиот преносен систем, има одговорност за одредената вредност на фликерот
на напонот. ДИСКО, кои ги послужуваат директните потрошувачи се одговорни за
контролата на променливоста на оптоварувањето. ПРЕКО превзема одговорност за
напонскиот квалитет што треба да биде обезбеден. Додека крајните потрошувачи и
ДИСКО превземаат одговорност за хармониска загаденост од нивниот систем. Барањата
за контрола на преодните појави, кои се резултат на вклучувањата на кондензаторите
треба да бидат дефинирани на местото на заедничката врска на системите во мегусебниот
договор за квалитет на електричната енергија. Преодните, транзиентните појави од
кондензаторското вклучување треба да бидат ограничени на нивната минимална вредност
во заедничката врска. Од друга страна грешките во преносниот систем или
дистрибутивниот систем може да предизвикаат напонски вдлабнатини. Зададените
вредности за напонските вдлабнатини помегу компаниите и големите потрошувачи кои се
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напојуваат од преносните системи треба да бидат имплементирани. Договорите помегу
ДИСКО и крајните потрошувачи треба да ги опфатат барањата за квалитетот на
електричната енергија на местото на заедничката врска помегу двете страни, вклучувајќи
ги и карактеристиките на постојаната состојба на напојниот напонот на крајните
потрошувачи треба да бидат дефинирани.
ПЕЕМКО/СЕСКО може да имаат посебен мегусебен договор за квалитетот на
електричната енергија со крајните потрошувачи. СЕСКО може да им понудат на крајните
потрошувачи одреден договор за одржување, (месечно, годишно, по потреба) вклучуваќи
го и квалитетот на електричната енергија, искористеноста и продуктивноста. Во овој
случај во условите за квалитетот на електричната енергија во предвид се земаат
карактеристиките на опремата што се користи во системот. СЕСКО ќе превземе
. одговорност за дистрибуирање на електричната енергија и да ги обезбеди сите услови за
да обезбеди правилна работа на опремата од потрошувачот. Потрошувачот исто така
треба да ги задоволи сите барања за појава на виши хармоници, поставени од
дистрибутивниот систем. ПЕЕМКО/СЕСКО ќе работаат на сите поставени барања преку
интегрирањето на хармониската контрола и корекцијата на факторот на снага со сета
потребна опрема за напонски вдлабнатини контрола на преодните појави. Договорите за
КЕЕ помегу ДИСКО и НПЕЕ ќе го дефинираат нивото на КЕЕ што НПЕЕ може да го
очекува на местото интерфејс и барањата за НПЕЕ во поглед на квалитетот на
генерираната енергија. Барањата за НПЕЕ може да бидат поврзани со флуктрацијата на
енергијата, хармониските карактеристики на генерираната енергија и факторот на снага.
3.1 ПрИМер НЗ СПеЦИЈалеН ДОГОВОр: 10 годишен договор(1994 - 2004) за КЕЕ помегу Детроит
Едисон и автомобилска индустрија (Chrysler, 14 фабрики; Ford, 29 фабрики? General Morors, 15 фабрики,
Мичиѓен,САД[П])

Производителите на ав'томобили, горенаведените фабрики, 1994 година покажале
интерест за отстранување на напонските вдлабнатини. Бидеќи немале никакви историски
податоци за перформансите на напонските вдлабнатини, на 58-те локации инсталирале 136
монитори (PML АСМ 3720). Мониторите се подесени, да се активираат кога напонот ќе
падне на 92% од номиналниот напон, а нивните податоци се отчитуваат еднаш дневно и се
префрлуваат во базата на податоци за КЕЕ. Оквалфикуваните напонски вдлабнатини се
дефинирани на следниов начин:
• напонски вдлабнатиш: под 75% од номиналниот напон, кај најмалку една фаза и во
сите времетраења;
• напонски вдлабнатинк не се предизвикуваат од страна на потрошувачот, тие се
јавуваат исклучиво од лрана на снабдувачките сервиси, ПРЕКО, ДИСКО,...
• се разгледува најлоша -а вдлабнатина на секој 15 минутен период по локација, и
• за време на нивното времетраење напонските вдлабнатини се исклучуваат.
За оквалфикуваните налонски вдлабнатини се дава резултат според резултатот на
напонската вдлабнатина, кој што е просечен процентен износ од загубениот номиналниот
напон. Што е подлабока напонската вдлабнатина, повисок е резултатот. На пример, ако
напонот падне на 85% од номиналниот, резултатот е 0.15, што покажува 15% згуба од
номиналната вредност ка напонот, соодветно за 75% од номиналниот напон. Кога
дозволените пропишани вредности на напонските вдлабнатини ќе се преминат Детроит
Едисон извршува паричен надоместок до потрошувачот. Плаќањето е еднакво на
резултатот на вдлабнатините или на делот што ја надминува пропишаната вредност,
помножено со доларски износ договорен за локацијата. На пример, напонска вдлабнатина
од 0.28 на локација Б, со вредност од $100 000 за прекини, се пресметува како 0.28 χ $100
000 = $28 000.
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4. ПРИФАКАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА
Традиционалната структура на едно електростопанство всушност е вертикално
интегрирана, управувана компанија која што е вклучена во создавањето, преносот и
дистрибуцијата на електрична енергија, со единствена цена и услуга за сите потрошувачи.
Всушност цените и услугите ги контролира самото електростопанство. Мегутоа,
дерегулацијата ја измени оваа традиционална структура. Сега потрошувачот има избор.
Потрошувачот, може да го избере било кој снабдувач исто како што го прави тоа за
телефонска услуга. На овој отворен пазар, цените и услугите ги определуваат преговорите
и конкуренцијата на пазарот. Во новите модели, ПРОКО ќе произведуваат електрична
енергија и ќе ја продаваат таа енергија на ПРЕКО. Од друга страна ПРЕКО, ќе обезбедат
пристап за преносот на електричната енергија да биде трансверирана до ДИСКО. Така да
ДИСКО ќе бидат одговорни за крајниот довод, пренос, на електрична енергија до
потрошувачите. Што се однесува за квалитетот на електричната енергија, во новиот
систем, многу е важно да се дефинираат јасно договорите и одредени услови на
задоволување од страна на разните "обезбедувачи на услугата". Некои главни услови за
кои би требало да постои загриженост се:
• ДАЛКО, треба да ги опишат постојаните карактеристики на состојбата на напонот што
тие го обезбедуваат.
• За контролирање на фликерот, двете страни треба да ја дефинираат граничната
вредност.
• Иако системот за пренос е одговорен за ниво на фликерот на напонот само ДИСКО
(или директните потрошувачи како на пример големите електролачни печки) се
одговорни за контролирањето на карактеристиката на оптоварување .
• На местото на заедничкото напојување, треба да се дефинира нивото на синусоидната
струја.
• Треба да се дефинира нивото за преодните појави, создадени од вклучување на
кондезаторот на местото на заедничкото напојување.
• Треба да се дефинира нивото на напонската вдлабнатина и прекините на местото на
заедничкото напојување. Треба добро да се одреди структурата на стапката за
компензација доколку напонските вдлабнатини и прекини го преминат поставеното
ниво.
• IEEE 519-1992 ја опишува поделеноста на одговорностите помеѓу потрошувачот и
испорачателот на дистрибутивниот систем при контролирањето на нивото на
хармониското изобличување.
• Потрошувачите воглавно се одговорни за контрола на прекидните оптеретувања,
неурамнотежните оптеретувања и големите струји за стартирање на моторите.
• Од страна на потрошувачите, барањата за КЕЕ, треба да се дефинираат во облик на
перформансни карактеристики на опремата што тие ја користат.
• Потрошувачот е одговорен да го одржува преодниот напон, под нивото, ιιιτυ
произлегува од кондензаторите за корекција на факторот на снага.
• Пеналите за факторот на снага треба да се изложени во ценовникот на ДИСКО.
5. ЗАКЛУЧОК
Дерегулацијата на електроенергетскиот систем дефинитивно има влијание врз КЕЕ.
Одговорноста за квалитетот мора преку мегусебни договори да биде специфирана,
доколку би сакале да имаме КЕЕ. Потрочувачите ќе имаат можност на избор на КЕЕ.
"Електроиндустријата претставува најголема глобална индустрија што постои и се
движи од регулација до конкуренција. Бројките во САД се движат од $250 билјони до $300
билјони, годишно на економски ефект или околу 3% бруто општествен производ ви
САД"[7].
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Проценетата доларска против вредност на проблемите од КЕЕ во индустријата на САД
изнесуваат $26 билјони годишно во производствени загуби и физичка штета на
опремата[11].
Дерегулацијата на електричната енергија не значи дека таа ќе создаде нови проблеми
во квалитетот на електричната енергија, таа ќе овозможи само поголема и поконкретна
одговорност. Меѓутоа постоечките проблеми можат да станат озбилни доколку
"учесниците" не ја сватат својата одговорност во оваа област. Мониторингот на КЕЕ е
исто така важен на местото на размена на енергијата. Во таква средина "учесниците" ќе
треба да ја забележат статистиката, прикажувајќи го успехот на КЕЕ и да ја задржат или
подобрат перформансата низ временски периоди.
Договорите за КЕЕ мора да бидат доста добро и подетално специфирани, во однос
условите и одговорностите на соодветните "учесници" во енергетскиот дерегулационен
систем.
Специјалниот договор, 3.2, во 1998 резултира со 40% намалување на напонските
вдлабнатини, додека вкупните плаќања на Детроит Едисон се намали за околу 60%. Да се
доведе енергетскиот систем до точка каде што нема да има напонски вдлабнатини
едноставно не е изводливо[11].
Последно но не помалку важно, секоја компанија мора да ги свати своите одговорности
за обезбедување на поуздана, стабилна, безбедна и КЕЕ за корисниците, и само тогаш
дерегулацијата ќе резултира со најповолна снабдувачка на електрична енергија за
потрошувачот, а не како што е примерот со дерегулацијата во Калифорнија, бесмислено
оштетување на потрошувачите и крајна неорганизираност во дерегулацијата, како
последица на една неорганизираност на менаџментот на највисоките раководни структури
во државата[12].
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ЕДНА МОЖНА НАСОКА НА ДОЛГОРОЧЕН РАЗВОЈ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА

Abstract
In this paper is presented one possible scenario for long development of Macedonian power
system. The expansion plan is based, mostly, on rehabilitation /rebuilding of thermal power plants
"Bitola", imported coal and used a natural gas in new thermal power plants. For finding the optima]
solution (least-cost expansion plan) is used WASP ΠΙ Plus, the computer program realyzed by
International Atomic Energy Agency - Vienna.
1.

ВОВЕД

Постојаниот пораст на потрошувачката на електрична енергија бара и постојана
градба на нови енергетски објекти при што вложувањата се многу големи и изнесуваат
околу 70% од вкупните вложувања во енергетиката. Заради тоа, внимателното планирање
на електроенергетскиот систем (EEC) има големо значење бидејќи донесените одлуки
подразбираат ангажирање на потенцијално голем економски ризик како за електростопанството, така и за стопанскиот систем во целина.
Познато е дека EEC на Македонија, во периодите на врвни оптоварувања, работи
на граница на своите максимални можности при што производството од термоцентралите
е доминантно и покрива околу 85% од потребите од електрична енергија. Освен тоа, во
догледно време истекува животниот век на термоцентралите (почнувајќи од 2013 год.) за
кога се предвидува и исцрпување на постојните лежишта на лигнит во рудниците Суводол
и Осломеј.
Овие факти се доволна причина за една сеопфатна анализа на можни насоки на
развој на EEC на Македонија со цел да се дефинира оптимална стратегија на долгорочен
развој која ќе биде во состојба да ја задоволи предвидената потрошувачка во рамките на
дадени технички, економски и политички ограничувања.
Во трудот е прикажано едно можно сценарио на долгорочен развој на EEC на
Република Македонија кое базира врз продолжување на животниот век на ТЕЦ "Битола"
со нивна ревитализација, отворање на нови наоѓалишта на лигнит (лежиштето Брод Гнеотино и подинскиот слој во Суводол), увоз на јаглен, како и искористување на
природниот гас од постоечкиот гасовод.
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За изнаоѓање на оптимално решение користен е модел и компутерски програм
развиен од Меѓународната агенција за атомска енергија од Виена (IAEA) во соработка со
Argonne National Laboratory, USA. Компјутерскиот програм под име ELECTRIC e
прилагодена верзија за песонален компјутер на популарниот WASP HI Plus компјутерски
програм, еден од најчесто користените програми во светот во областа на долгорочно
планирање на EEC.

2.

ПЛАНИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА HA PA3BOJOT HA EEC

Целта на една студија за развој на електроенергетски систем е изнаоѓање на
оптимален план на градба на производните и преносните капацитети со цел да се
задоволат идните потреби од електрична енергија, но со најниски трошоци (инвестициони
и погонски) и со истовремено задоволување на бројни технички, финансиски, еколошки,
општествени и политички ограничувања.
Сеопфатно и целовито планирање на електроенергетскиот систем не може да се
изведе на задоволителен начин без претходни опсежни анализи и студии како на самиот
EEC, така и на целиот енергетски сектор, па дури и на вкупниот стопански систем.
Анализите во рамките на самиот електроенергетски сектор се неопходни заради
добивање на податоци од техничка и економска природа потребни како влезни параметри
во моделите за планирање на EEC.
Тука спаѓаат :
• Прогноза на потребите од електрична енергија
Таа има за цел долгорочно предвидување на дијаграмот на промена на потрошувачката како и на вкупната потрошувачка. Тоа претставува една од најкомплексните
задачи во процесот на планирање и е од посебна важност бидејќи ни една студија за развој
не може да биде квалитетно направена ако претходно не се анализираат можните
варијанти на идните потреби од електрична енергија.
• Идентификација на инвестиционите трошоци
Идентификацијата на производните трошоци подразбира претходно утврдувањс на
листа на централи кои се потенцијални кандидати за градба. За да можат централите да се
споредуваат нужно е да се утврдат сите економски и енергетски параметри. Основа за тоа
се идејните проекти кои треба да бидат изработени на приближно исто ниво.
• Анализа на природните водотеци
За сите хидроцентрали, освен техничките параметри (инсталирана моќност,
големина на акумулацијата и т.н.) треба да се познаваат просечните водени дотеци во
период од 25 - 40 години што е посебно важен податок кој овозможува на стохастички
начин да се опишат карактеристиките на дотеците на локациите на поедини
хидроцентрали. Тоа понатаму овозможува одредување на можното производство на
електрична енергија на хидроцентралите земајќи го во предвид и влијанието на
сезонските акумулации.
• Анализа на доверливоста на опремата
Таа го опфаќа одредувањето на факторот на расположивост на агрегатите во
централите како неопходен податок во пробабилистичкиот симулационен модел за
одредување на можното производство на агрегатите.
• Идентификација на останати можности
Тука спаѓаат долгорочните договори за продажба или набавка на ел. енергија,
заедничко инвестирање со други корисници, рехабилитација и продолжена работа на
поедини објекти, повлекување од погон и сл.
Развојот на еден електроенергетски систем претставува класичен пример на
динамички процес во кој состојбата на системот во било кој момент е последица од
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акциите кои се преземани во некој претходен момент. Оттука, и одредувањето на
оптимален план за развој на EEC, во принцип, е типичен пример на операциони
истражувања.
Големиот број на променливи и ограничувања, комплексната улога на временскиот
параметар и неодредливоста на многу други го прави планирањето на EEC извонредно
сложено. Очигледно е дека еден модел не може сам да се справи со така комплексен
проблем. Заради тоа, обично се користат повеќе модели за да се добијат одговори на
поедини прашања при што моделите се користат како помош при донесување на одлуката,
а не за донесување на конечната одлука. Затоа развојниот план добиен како оптимален и
натаму е предмет на детална проверка за неговата техничка, економска, политичка и
друга остварливост.
Во користениот модел, развојот на системот се моделира како процес кој, во
основа, се состои од два дела :
• избор на можни конфигурации ;
• економска оптимизација ;
Поимот конфигурација се однесува на селекција на производните единицикандидати кои можат да бидат во погон во дадена година t . За секоја година се одредува
едно подмножество од можни конфигурации кои задоволуваат одредени ограничувања. Είο
еден студиски период од η - години се образуваат и исто толку подмножества од можни
конфигурации, а една уредена низа од конфигурации (во која секој член припаѓа на
различно подмножество ) дефинира еден развоен план.
Секоја конфигурација се карактеризира со своите инвестициони и експлоатациони
трошоци и со сигурноста во снабдувањето со електрична енергија. Перфомансите на
системот во определена година се анализираат преку симулација на работата на системот
со помош на техниката на веројатностна симулација која овозможува предвидување на
можното производство на поедините производни единици, како и на големината и
времетраењето на редукцијата на електрична енергија.
Функцијата на цел, Вј , за определен развоен план ј , се дефинира како сума на сите
поедини трошоци во целиот студиски период :
+

ПЈ.<)

(1)

Ij , - актуелизирана вредност на инвестициони трошоци за производните единици
вклучени во системот во годината t во рамките на развоен плану
Sj.i - неискористена вредност на инвестициони трошоци

FJ., - трошоци за гориво
Мј., - трошоци за работа и одржување
Uj,t - трошоци заради неиспорачана електрична енергија
t - реден број на студиската година
Τ - вкупна должина на студискиот период (год.)
Оптималниот развоен план е дефиниран со најмалата вредност на изразот (1) помеѓу сите
развојни планови т.е. :
(2)
Заради комплексноста на пресметките при симулацијата на работата на системот
компјутерското време потребно за нивно извршување е релативно долго. Затоа е
неопходно да се ограничи бројот на конфигурациите кои се симулираат. Ограничување на
бројот на конфигурации се остварува со неколку различни критериуми :
1. Степен на доверливост на системот
Доверливоста
на дадена конфигурација на системот се оценува преку
времетраењето на периодот во кој системот не е во состојба да ги задоволи потребите, т.е
со вредноста на веројатноста за губиток на оптоварувањето (LOLP). Оваа вредност се
пресметува за секој период во годината LOLP (Кџ) и од тие вредности се пресметува
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просечна вредност за целата година LOLP (К,.а). Секоја прифатена конфигурација мора да
ги задоволи следните ограничувања:
LOLP (К,,,) < Ср
(3)
LOLP (Kw) < Ca
(4)
каде Ср , Са се вредности кои го одредуваат бараното ниво на доверливост и се задаваат
како влезни податоци.
2. Критичен период и граници на резерва
Критичниот период (р) се дефинира како период во годината за кој разликата
помеѓу инсталираната моќност на дадена конфигурација и вршното оптоварување има
најмала вредност. Ако Ρ (K t p ) e инсталирана моќност на системот во критичниот период
во годината t, тогаш треба да се исполни условот :
(1+а,)Ц,р > Р(К,,Р) > (l+b f )D,.p
(5)
каде Ο,ιΡ е вршно оптоварување во критичниот период за годината t, a a, и b, ce
максимална и минимална граница на резерва.
3. Граници на дозволено проширување на системот
Процесот на планирање е интерактивен, што значи дека планерот донесува одлуки
за бројот на нови централи кои во некоја година се додаваат во системот. Овој број се
дефинира за секоја година. На тој начин се усмерува оптимизацијата надвор од очигледно
неекономичните решенија. Така, секоја комбинација на нови централи кои се додаваат на
системот треба да се наоѓа во интервалот :

,

каде што се :
U, - производни едичици - кандидати кои се додаваат во системот во годината t
U° - најмала дозволена вредност на U t
Δυ(· - дозволено проширување на системот
Како математички апарат ?.а одредување на оптимално решение користена е методата на
динамичко програмирање која е посебно погодна за оптимално планирање на повеќеетапни процеси на управуваље.

3.

EEC HA МАКЕДОНИЈА BO ПЕРИОДОТ ДО 2020 ГОД.

3.1.

Предвидување на ποτ ебите од електрична енергија

Предвидувањето на потребите од електрична енергија е посебно важна задача со
оглед на тоа што нивото на потрошувачката директно влијае врз потребата од
вклучување на нови производни единици во системот, a co тоа и врз определувањето на
оптималната стратегија на развој. Во трудот се искористени податоците дадени во
студијата "Експертен елаборат за развој на енергетиката и енергетската инфраструктура
во Република Македонија до 2020 година" изработена од Институтот за енергетика на АД
ЕМО-Охрид. Употребената методологија базира на предвидениот пораст на општествениот производ во индустријата, сообраќајот и т.н. останати потрошувачи, како и на
порастот на населението. Утврдениот пораст на потребите од електрична енергија во
посматраниот период изнесува гросечно 3,3% годишно.
Структурата на потрошувачката е опишана преку кривата на траење на оптоварување. Основа за добивање нг обликот на кривата на траење на оптоварување претставуваат средните сатни оптоварурања остварени во системот во третата седмица во месецот
во текот на една година со претпоставка дека таквиот облик ќе се задржи во текот на
целиот плански период.
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3.2.

Опис на постоечкот систем

Во Табела I и Табела II се дадени податоците за техно-економски карактеристики
на постоечките термоцентрали и хидроцентрали. Претпоставените години за повлекување
од погон на термоцентралите се 2013 год. за ТЕЦ "Битола 1", 2015 год. за ТЕЦ "Битола
2" и ТЕЦ "Осломеј", и 2018 год. за ТЕЦ "Битола 3".
Табела I. Техно-економски карактеристики на постоечки ТЕЦ во EEC на Македонија
Номин.
мокност
[MW]

Назив

1
2
3
4
5
6

Битола 1
Битола 2
Битола 3
Осломеј
Неготино
Увоз

225
225
225
120
210
150

Потрош.
на гориво
[kJ/kWh]

Веројат.
од принуд.
испад

Денови
за
ремонт

Цена на
гориво
[$/GJ]

Трошоци за
работа и
одржување
[$/kW-mes]

0,11
0,11

45
45

0,11

45
30
30
-

1,43
1,43
1,43
1,67
3,0
2,8

3,0
3,0
3,0

11950
11950
11950
12800
10550
10700

од

0,1
0,03

3,0
2,0
-

Табела II. Техно-економски карактеристики на постоечки ХЕЦ во EEC на Македонија
Назив

1
2
3
4
5
6
7

3.3.

Инсталирана
моќност
[MW]

Просечно
производство
[GWh/god]

150
12,8
19,2
84
42
92
35

381
44
46
294
191
184
100

Вруток
Врбен
Равен
Шпиље
Глабочица
Тиквеш
Мали ХЕЦ

Трошоци за
работа и одрж.
[$/kW-mes]
0,7
0,7
0,7
0,5

0,5
0,7
0,5

ЕЦ - кандидати за проширување на системот

Како што беше претходно нагласено, во трудот е прикажано едно можно сценарио
на долгорочен развој на EEC на Македонија кое базира на ревитализација на
термоцентралите "Битола", отворање на нови наоѓалишта на лигнит, увоз на јаглен, како
и искористување на природниот гас од постоечкиот гасовод. Во согласност со тоа, во
Табела III и Табела IV се дадени податоците за техно-економски карактеристики на
можните термоцентрали и хидроцентрали - кандидати за развој на EEC на Македонија.
3.4.

Ограничувања и претпоставки

Ограничувањата на функцијата на цел се однесува на дефинирање на критериумите за генерирање на можни конфигурации на производните единици-кандидати за
проширување на системот.
Основно ограничување е бројот на дозволените единици кои можат да се додадат
во системот и кој се одредува за секој кандидат и за секоја година од студискиот период
водејќи сметка за максималниот број на можни единици, како и за годината на Најрано
можно влегување во погон.
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Нивото на резервни инсталирани капацитети е следно ограничување кое треба да
се дефинира. Усвоена е минимална граница на резерва од 10% и максимална 50%.
Непосредно со големината на резервната маргина е поврзана и доверливоста на системот
изразена преку веројатноста за губиток на оптоварувањето (LOLP). Усвоена максимална
годишна дозволена вредност на LOLP со која се допушта генерирање на нова
конфигурација е 1,5%.
Заради начинот на економското споредување на различните развојни планови
потребно е да се дефинира и стапка на актуелизација. Усвоена е вредност од 10%
годишно.
Табела III. Техно-економски карактеристики на ТЕЦ - кандидати за развој

Назив

Номин.
моќност
[MW]

Потрош.
на гориво
[kJ/kWh]

1

Битола
(ревитализација)

225

11950

2

Битола 4

225

3

Лигнит

4
5
6

Когенеративна
ГЕЦ
Гасна ел. центр.
(ГЕЦ)
Комбинирана
ГЕЦ

Инвест.
трошоци
[$/kW]

Време на
изградба
[год.]

Цена на
гориво
[S/GJ]

Тип на
гориво

800

2

1,43

лигнит

11950

1270

5

2,0

225

11950

1400

5

1,78

175

12550

670

3

2,86

19П
1ЛЈ

14500

280

2

2,86

220

14500

617

3

2,86

лигнит
(увоз)
лигнит
(увоз)
природен
гас
природен
гас
природен
• гас

Табела IV. Техно-економски карактеристики на ХЕЦ - кандидати за развој

1
2
3
4
5
6
7
8

3.5.

Назив

Инсталирана
моќност
[MW]

Просечно
производство
[GWh/год.]

Козјак
Шпиље 2
Градец
Бошков Мост
Матка 2
Велес
Галиште
Чебрен

80,5
72,8
54,6
45
33,2
93
193,5
253,8

155
33
252
155
53
300
257
292

Инвест.
трошоци

[S/kW]
1200
481
2871
1212
1187
2700
1128
1285

Време на
изградба
[год.]
4

2,5
4
4
4,5
7
7
7

1

Оптимално решение

Врз основа на влезните параметри дефинирани претходно, со помош на модулот
CONGEN (WASP Ш Plus) генерирани се вкупно 654 конфигурации на производни единицикандидати за проширување на системот кои ги задоволуваат поставените ограничувања.
При тоа, развојот беше насочуван во согласност со направените претпоставки
(ревитализација на термоцентралите "Битола", што значи дека беше дозволено влегување
ио погон на некоја термоцентрала послс 2013 год., а влегување во погон на било којн од
можните типови на гасни централи после 2004 год.
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По извршената анализа на можните 654 конфигурации, добиено е оптималното
решение кое е прикажано табеларно и графички во Табела V, Сл. 1 и Сл. 2.
Табела V. Сегашна вредност на трошоци за оптимално решение
година

2000
2001
2002
2003
2.004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Инвестициони
трошоци
10?$
-

-

78479
103080
-25443
14820
11608
85684
44098
105919
36445
23128
30120
-

Трошоци за
работа и гориво

ια'$

141047
133236
122742
116116
115382
109612
103894
99124
92415
87508
83450
80308
78267
80764
72477
72801
63720
60533
57609
54621
51802

Вкупно
3
10 $

Кумулативно
10?$

141157
133379
189030
116234
203109
109627
103915
99169
110695
97730
83500
88703
78309
129866
96137
122263
78943
68313
65865
54628
51816

141157
274534
463565
579798
782907
892534
996448
1095618
1206312
1304042
1387542
1476244
1554553
1684419
1780557
1902819
1981762
2050075
2115940
2170567
2222383

14000

Слика 1. Производство на електрична енергија по типови на гориво

LOLP
%
0.368
0.529
0.285
0.419
0.087
0.143
0.203
0.298
0.285
0.195
0.317
0.159
0.336
0.284
0.132
4.936
0.116
0.050
0.095
0.171
0.304
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Слика 2. Редослед на додавање на нови производни единици
4.

ЗАКЛУЧОК

Врз оснава на направените симулации и анализи, може да се заклучи дека
Македонија може да ги задоволи идните потреби од електрична енергија потпирајќи се и
понатаму на јагленот како базен енергент. Тоа подразбира отворање на нови наоѓалишта
на јаглен и увоз на јаглен. Вака добиениот развоен план мора да се разгледува како една
можна варијанта и е валиден во рамките на направените претпоставки. Тоа пред се се
однесува на предвидениот пораст на потрошувачката на ел. енергија (3,3%). Евентуалното
негово намалување (на пр. со промена на структурата на потрошувачите, воведување на
реален паритет на цената на ел. енегија) би довело и до намалување на темпото на
експлоатација на домашните резерви на лигнит и порелаксирано темпо на изградба на
нови производни капацитети.
Во секој случај, сеопфатно и целовито планирање на развојот на EEC на Македонија подразбира опсежни анализи и студии и изработка на повеќе развојни планови како
би се согледале ефектите на различните претпоставени насоки на развој како на EEC,
τ;ικ;ι и ι ΐ ί ΐ цслокупниот стонански систем.
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ПРОБЛЕМАТИКА НА ПОВРЗУВАЊЕ НА ДИСПЕРЗИРАНИТЕ ГЕНЕРАТОРСКИ
ЕДИНИЦИ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА МРЕЖА

СОДРЖИНА
Co дерегулацијата на електроенергетскиот сектор и појавата на независни
производители на електрична енергија дојде до промени во снабдувањето со електрична
енергија. Меѓу другото, како последица на тие промени се зголеми учеството на
таканаречената дисперзирана генерација во вкупното производство на електрична
енергија. Дисперзираната генерација се јавува како одговор на барањата за супституција
на фосилните горива со еколошки извори на енергија, како и на потребата од одлагање на
изградбата на нови високонапонски водови за чија траса е тешко да се добие дозвола. Она
што и ветува иднина на дисперзираната генерација, тоа е способноста да понуди ефтина,
квалитетна и доверлива енергија и тоа во близина на центрите на побарувачката. Но, пред
таа да стане секојдневие, потребно е да се надминат некои, не само проблеми од областа
на регулативата, туку и технички потешкотии. Поврзувањето на дисперзираната
генерација на мрежата е еден од проблемите кои очекуваат негово решавање. Овој труд
настојува да ги осветли техничките аспекти на таа проблематика.
Клучни зборови: дисперзирана генерација, преносна мрежа, приклучување во мрежа.
ABSTRACT
Electricity supply is challenged from deregulation and emergent independent power producers.
In consequence of this dispersed generation increases in all countries. Dispersed generation is a
response to the recent requests for substitution of fossil fuel for electricity production with some
ecological fuels, as well as, for postponement of investments in new transmission lines. A promise for
future of dispersed generation is its ability to supply inexpensive, high quality and reliable electric
power, and very close to the customer site. However, there are many obstacles, regulative and technical
difficulties, which has to be overcomed before the dispersed generation becomes a reality. Among a l l , a
need for adequate interface to the grid has been identified. This paper is trying to arise questions related
to this problem.
Keywords: dispersed generation, power network, grid connection.
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ВОВЕД
Bo денешно време, дисперзираната генерација (ДГ) станува се поконкурентна на
традиционалните, големи електрични централи и порастот на нејзиното учество во вкупното производство на електрична енергија (ЕЕ) ќе има значајни последици врз електроенергетскиот систем (EEC). Bo зависност од развојните сили кои дејствуваат во одделни
средини (економски, законодавни, регулативни, како и обврските кон животната средина)
можни се различни правци на развој. Но, во секој случај, појавата на дисперзирани генераторски единици (ДГЕ) ќе има големи технички влијанија врз ЕЕС-и. Тие се однесуваат на
производството, планирањето на развојот на системите и нивната експлоатација.
ДГ се заснова на ко-генеративните единици, обновливите извори на енергија, или
други конвенционални извори, горивни ќелии и микро-генератори. Меѓутоа, една од
најдобрите дефиниции за ДГ е дадена од работната група на СИГРЕ - WG 37-23, [1].
Според таа дефиниција, под поимот ДГ се подразбира:
• Производство на ЕЕ кое не е централно планирано;
• Производство на ЕЕ кое не е управувано од диспечерскиот центар;
• Најчесто поврзано на дистрибутивната мрежа;
• Помало од 50-100 MW.
Овој труд ќе овозможи преглед на денешната ситуација од аспект на техничките
влијанија на ДГ врз работата на EEC. Овие влијанија зависат, од една страна, од
големината на инсталираната ДГ, а од друга страна, од структурата на системот за
електрично напојување и од пазарот на ЕЕ во односната земја. Но, во секој од различните
случаи постојат неколку општи причини за зголеменото влијание на ДГ и веќе постојат
повеќе решенија како да се справиме со тие влијанија. Овие решенија ќе бидат
дефинирани во зависност од правилата за поврзување на мрежата.
1.

ТЕХНИЧКИ ВЛИЈАНИЈА НА ДГ

Во различни земји можат да се воочат различни технички влијанија на зголеменото
учество на ДГ во производството на ЕЕ. Влијанието зависи од процентуалната
застапеност на ДГ и од типот на агрегатите и секако од структурата на EEC. Тука, ќе се
обидеме да направиме една глобална анализа концентрирајќи се поодделно на трите
главни делови на EEC.
1.1.

Производство и преносен систем

Во современите ЕЕС-и систем операторот е одговорен за планирањето на развојот
на мрежата, оперативното водење на мрежата, вклучувајќи ја реактивната моќност и
контролата на напонот, мерењето и надгледувањето, планирањето на развојот на
производните единици и планирањето на производството (во случај систем операторот да
поседува сопствени генераторски постројки), како и за обезбедувањето на вртлива
резерва, тргувањето со енергија, распоредот на производството и контролата на
фреквенцијата. На сите овие задолженија влијае зголеменото присуство на ДГ.
ДГ директно влијае на планирањето на развојот на мрежата, во случај кога
големиот број на ДГЕ-и можат да се поврзат единствено директно на преносниот систем.
Притоа се влијае на топологијата на системот. Ваков случај се јавува кај одредени
технологии на ветерните централи со многу високо производство на ЕЕ. Понатаму, во
систем со зголемен број на ДГЕ-и кои не се под контрола на диспечерскиот центар и/или
можат да бидат со непредвидливо производство на ЕЕ, слабата преносна мрежа е пречка
за нивна интеграција во системот. Додека, пак, силната и флексибилна преносна мрежа
овозможува трговија со помошните услуги (вртлива резерва, реактивна моќност,
регулација на фреквенција, воспоставување на системот после распад) на меѓународно
ниво.
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Систем операторот мора да го пресмета ризикот и последиците од големиот број
на ДГЕ-и поврзани на среднонапонската (СН) или високонапонската (ВН) мрежа. Како
резултат на тоа може да дојде до преоптоварување на некои трансформатори или водови.
За случајот кога локалната поддршка од ДГ се користи за ослободување на преносниот
капацитет на мрежата, или за случајот на грешка во мрежата која предизвикува испад на
голем број генератори, неопходно е внимателно да се изучат динамичките карактеристики
на системот за да не се дојде до ситуација на огромен недостаток на генерација во
системот. Истото важи и за регулаторите на фреквенција, каде поставувањето на многу
висока подфреквентна заштита ги влошува ситуациите по испадот на генераторите уште
повеќе, бидејќи регулаторите на фреквенција може да ги исклучат ДГЕ-и и уште повеќе
да го зголемат недостатокот во мрежата.
Контролата на напонот е една од главните задачи на оперативното водење на
мрежата. Проблеми се јавуваат во состојбите кога голем дел од моменталниот товар се
покрива со ДГЕ-и на пониски напонски нивоа. Во ваквите состојби може да се случи
останатите генератори во преносната мрежа да не можат да го одржуваат напонот на
бараната вредност, па заради тоа да биде потребно да се корегираат позициите на
регулаторите на бројот на навивки на трансформаторите, да се приклучат шант-реактори,
или да се промени топологијата на мрежата (отворање на водови).
Покрај тоа, систем операторот мора да посвети должно внимание и на
проблематиката на кусите врски во системот, чие ниво значително ќе се измени во
состојбата со мало производство на преносното ниво. Правилното однесување на
релејната заштита во системот со значително учество на ДГ може сериозно да се наруши.
Евентуалното непознавање на капацитетот и локацијата на ДГЕ-и ги нарушува
плановите за реставрација на погонот во случај на големи инциденти во системот. Ова
бара поставување комуникациони канали, со цел систем операторот да може да ги
надгледува најважните ДГЕ-и.
Планирањето на развојот на производните единици и планирањето на
производството е најмногу нарушено поради неможноста од диспечерскиот центар да се
контролира призводството од ДГЕ-и, кое во многу случаи е дури тешко и да се предвиди.
Од аспект на долгорочното планирање, ДГ нема да го замени истото количество на
генераторски капацитет, бидејќи капацитетот на ДГ е практично резултат на стохастички
влијанија. Барањата кои се однесуваат на составот на генераторскиот систем можат да се
променат како резултат на различните годишни и дневни дијаграми на оптоваруиање, по
ангажирањето на ДГЕ-и и/или зголемените барања за секундарна резерва.
При планирањето на производството (до 5 години), ДГ ќе влијае на годишните
дијаграми на оптоварување, па според тоа и на планирањето на производството и
купопродажбата на енергијата. Ова влијание е стохастичко, има извесна корелација со
оптоварувањето, но во многу случаи (пример, ветерни електрани) тоа е со многу голема
несигурност да се предвиди. Според тоа, како дополнување на прогнозата на
оптоварувањата ќе биде неопходно да се прогнозира и производството на ДГЕ-и.
Обезбедувањето на вртлива резерва, тргувањето со енергија, распоредот на
производството и контролата на фреквенцијата се исто така под влијание на ДГ поради
нивното стохастичко однесување. Примарната резерва веројатно не е под влијание на ДГ
во големите меѓусебно поврзани системи како UCPTE, бидејќи дури и значителните
флуктуации на излезната моќност кои можат да се очекуваат кај некои видови на ветерни
електрани ќе бидат многу помали отколку флуктуациите на оптоварувањето. Во малите
(островските) системи, овој проблем треба да се анализира со посебно внимание.
Барањата за секундарна резерва можат да се зголемат бидејќи излезната миќност
на ДГ може да се предвиди само со ограничена точност. Затоа, во зависност од
технологијата, можат да се појават дополнителни флуктуации кои треба да бидат
урамнотежени во подсистемот или со моќност за урамнотежување од интерконектираните
системи. На барањата за секундарна резерва може исто така да влијае и ризикот од испад
на голем број ДГЕ-и поврзани на СН-та или ВН-та мрежа, кое може да се појави како
резултат на грешки во мрежата.
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Настрана од количеството на секундарна резерва, ДГ влијае на обезбедувањето на
резервата така што, иако во многу случаи не учествува во него, ги заменува големите
генераторски постројки кои би можеле самите да си обезбедат резерва. Поради оваа
причина, потребно е да се воведе ново ограничување при оптимизацијата на распоредот на
ангажирањето на големите генераторски 'единици. Детерминистичкиот пристап во
оптимизацијата треба да се преиспита во услови кога, по ангажирањето на ДГЕ-и,
останува многу мало оптоварување кое ги вклучува сите флуктуации на оптоварувањето и
на производството од ДГ.
Во вакви услови, тргувањето со енергија е исто така нарушено, но тоа може да
биде единственото решение кога моменталното производство од ДГЕ-и ја надминува
количината која може да се искористи во системот откако се задоволени сите барања,
како што се барањата за резерва и стабилна работа на системот.
1.2.

Дистрибутивен систем

ДГ има влијание на квалитетот на напојувањето, но и на чисто техничките аспекти
од работата на системот, како моќноста на куса врска, или функционирањето на релејната
заштита. Што се однесува до квалитетот на напојувањето, на прво место треба да се води
сметка за квалитетот на напонот. Додека, пак, доверливоста на напојувањето со ЕЕ
обично не се менува (зголемува) со инсталирање на ДГЕ-и кои не се централно
диспечирани, бидејќи не постои цврста меѓузависност со оптоварувањето. Дел од
влијанието на ДГ е локално и со него можеме да се справиме со примена на локални
мерки. Останатите проблеми најмногу зависат од структурата на мрежата и на истите
може да се влијае преку долгорочното планирање на мрежата. Така,'зависностите помеѓу
ДГ и работата на мрежата се поделени на две групи:
• Капацитетот на мрежата зависи од техничките ограничувања за вредноста на
напонот и преносниот капацитетот на опремата. Зголемување на капацитетот до
одреден степен може да се постигне со оптимирање на работата на мрежата. a
инаку, само со инвестирање во нова опрема.
• Другата меѓузависност, овдека референцирана како критериум за поврзување на
мрежата, може да биде под влијание на технологијата применета во ДГЕ и други
локални фактори. Ова се однесува на фликерите, максималните промени на
напонот, струите на куса врска и селективноста на заштитниот систем.
Обично, во ВН-те мрежи критериумот за поврзување претставува помал проблем
отколку преносниот капацитет на опремата во нормални услови на работа и под
критериумот (п-1). Во денешно време, поврзувањето на ДГЕ на ВН мрежа е стандардна
задача на планирањето. Додека, пак, напоните во СН-те и НН-те мрежи треба да се
анализираат внимателно, како во стационарните режими на работа, така и во преодните
процеси.
1.2.1.

Капацитет на мрежата

Главна карактеристика на ДГ која не е управувана од диспечерскиот центар е
флуктуирањето на излезната моќност. Тие флуктуации обично не се во директен сооднос
со промените на оптоварувањето во системот. Заради тоа, резултантните флуктуации на
напонот во мрежата се надоградуваат на постоечките флуктуации предизвикани од
промената на оптоварувањето и можат да доведат до нарушување на напонските
ограничувања. Во поблага форма, флуктуациите на напонот можат да доведат до
истрошување на резервата за приклучување на нови потрошувачи, заради широкиот опсег
на промената на напонот кој што треба да се вкалкулира.
Ова негативно влијание од ДГ може до одреден степен да се компензира со
нагодување на реактивната моќност од ДГЕ-и. Значи, факторот на моќност на ДГЕ не би
требало сегде да биде нагоден на фиксна вредност (најчесто 1), туку, на секој одделен
случај би требало да му се посвети посебно внимание, користејќи го дадениот степен на
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слобода на конекцијата, со цел да се запазат локалните барања.
Поврзувањето на ДГ, доколку не е ограничено со прифатливиот опсег на промена
на напонот, ќе биде ограничено со преносниот (или, термичкиот) капацитет на мрежата.
Меѓутоа, денеска се смета за нормално дека трајно дозволената термичка струја на
оптоварување може да биде надмината во текот на краток период на време, на пример за
брзо воспоставување на погонот после грешка во мрежата.
1.2.2.

Критериум за поврзување

Флуктуациите на излезната моќност на некои типови ДГЕ-и резултираат со брзи
промени на напонот и според тоа, со фликери. Заради ограничување на ефектите од
треперењето на напонот (фликерите), треба ефикасно да се неутрализираат брзите
промени на активната и реактивната моќност. Co соодветен избор на големината и на
технологијата на постројката може да се обезбеди фликерите да не бидат ограничувачки
фактор за поврзување на ДГЕ на мрежата.
Максималната дозволената амплитуда на брзи единечни промени на напонот во
СН-та мрежа е исто така ограничена. Поединечните промени на напонот немаат големо
влијание врз нивото на долгорочното треперење (фликерите), па, на нив не им се обрнува
соодветно внимание при мерењето на фликерите. Затоа, неопходна е одделна анализа за
да се обезбеди горната граница. Големи промени на напонот вообичаено се јавуваат само
кај генераторите на ветерна енергија. Тие, исто како и фликерите, зависат од типот на
генераторот.
При поврзувањето на ДГЕ-и кои придонесуваат во струјата на куса врска, какви
што се синхроните или индукционите генератори, моќноста на куса врска може да ги
надрасне можностите на мрежната опрема. Моќноста на кусата врска е вообичаено
најголема на собирниците на трансформаторот ВН/СН. Во зависност од конфигурацијата
на мрежата, таа може да биде на нејзината горна граница дури и кога нема дополнителна
инјектирана моќност во мрежата. Според тоа, кога се инсталира ДГЕ, моќноста на кусата
врска мора да се провери во секој поединечен случај и доколку е неопходно, да се одржува
во дозволените граници со соодветни мерки (на пример, со конверторски поврзани
системи), или со лимитери на струјата на куса врска.
Заштитата на самата ДГЕ по правило не предизвикува посебни проблеми и може
да се изведе со стандардна опрема за релејна заштита.
Во денешните СН мрежи концептот на заштита е воглавно базиран на радијални
гранки. Селективноста се постигнува со користење на независни прекуструјни релиња со
временско затегање кои се скалесто распоредени само во една насока и без способност да
ја одредат насоката на струјата на грешката. Селективноста значи дека во случај на
грешка единствено повредената гранка ќе биде исклучена, а останатиот дел од мрежата ќе
продолжи да работи нормално. Но, во радијалните СН мрежи со ДГ, сите изводи (гранки)
со електрични централи ќе го напојуваат местото на грешката преку СН собирницата на
трансформаторската станица ВН/СН. Ова значи дека, доколку системот на релејна
заштита пропушти да ја исклучи ДГЕ од мрежата доволно брзо после детекцијата на
поднапонот, независните прекуструјни временски релиња можат да реагираат
неселективно во гранките на мрежата кои не се зафатени со грешката. Во вакви случаи
селективноста до извесен степен може да се постигне со зголемување на временското
затегање на независните прекуструјни временски релиња, или со зголемување на
временското затегање на поднапонската заштита. Но, сепак, ова не може да се изведе без
проблеми сврзани со потребата за брзо исклучување на струјата на грешка и
обезбедувањето на опремата од уништување, или, што е уште поважно, безбедноста на
персоналот. Покрај ова, важно е да не се наруши способноста за доверливо откривање на
грешките со мали струи. Во некои мрежи, посебно во оние кои се силно разгранети,
можат, дури, да се јават проблеми и со самиот концепт на заштита. Во таков случај, треба
да се направат порадикални промени, на пример поставување на насочени прекуструјни
релиња со временско затегање.

P37-5 6/6

1.2.3.

Дополнителни ефекти

Промените во токовите на моќностите под дејство на ДГ се поврзани со промени и
на загубите во мрежата. ДГ влијае на зголемување на загубите на моќност во мрежата
кога производството на ЕЕ во голема мерка го надминува оптоварувањето, или, кога
факторот на моќност на електраната треба да биде нагоден строго индуктивен со цел да се
обезбеди режимот на работа на мрежата да биде во дозволените граници, посебно, во
напонските граници. Вообичаено, загубите на моќност во мрежата не се предмет на било
какви работни ограничувања, но, скоро секогаш тие се минимизираат од економски
причини.
Генерално може да се каже дека ДГЕ-и поврзани на СН или НН мрежи, а кои не се
централно диспечирани, ќе ги зголемат неопходните инвестиции во мрежата бидејќи ги
прошируваат очекуваните интервали на напонот и така го намалуваат капацитетот на
мрежата за напојување на дополнителни потрошувачи.
2.

РЕШЕНИЈА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ДГ НА МРЕЖАТА

2.1.

Правила за поврзување

Постојат два принципиелни пристапи кон процедурата за планирање на
поврзувањето на ДГ на мрежата. Двата имаат иста основа, а тоа се барањата за квалитет
на ЕЕ на потрошувачите. Следниве два примера можат да ги појаснат тие пристапи:
•

Само барањата на потрошувачите се релевантни за одлуката дали може или не
ДГЕ да биде поврзана, или каков проект да се избере. Операторот на мрежата ги
проверува можните пречки за секој одделен случај. Оваа процедура е применета,
на пример во В. Британија, каде соодветните стандарди за квалитет се дефинирани
со инженерски технички препораки, [2,3]·
• Co цел да се олесни процедурага за поврзување на голем број на ДГЕ-и поставени
се посебни правила за поврзување, кои потоа ја олеснуваат практичната изведба.
Правилата за поврзување на мрежата во Германија, на пример, се изведени од
соодветните стандарди за работа на мрежата и барањата за квалитет на
потрошувачите, претпоставувајќи типични СН мрежи со просечни товари, како и
типичен вид и должина на водовите.
Во принцип, вториот пристап не гарантира квалитетно напојување на
потрошувачите, посебно во ситуации со голем број на ДГЕ-и. Од друга страна, постојат
многу ситуации каде дополнителни ДГЕ-и можат да бидат поврзани со оглед на
критериумите за квалитетно напојување, но правилата за поедноставено поврзување на
мрежата не го дозволуваат тоа.
2.2.

Преглед на постоечките правила за поврзување во Европа

Табелата I дава преглед на постоечките правила од повеќе земји во Европа за
поврзување на ДГЕ-и на мрежата. Доколку во земјата постојат посебни правила за
поврзување според вториот пристап опишан погоре (D, DK, NL), тие се дадени во
табелата. Во спротивно, дадените вредности се тие кои се употребуваат како барања на
потрошувачите во смисла на првиот пристап (GB). Како референца се наведени барањата
од Европските норми EN 50160, [4].
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Табела I. Преглед на постоечките правила за поврзување на ДГЕ на мрежата
Напон во
стационарен режим
max. Auj, во НН
max. Auj, BO CH

EN 5-0 160
!

±10%

±10% '

max. Audi во ВН

max. U d l BO HH
max. U d l BO CH
max. Ud, BO BH
min. Udl BO HH
B
min. Udi ° CH
min. Udi BO BH
Квалитет на напонот
Фликери
max. Uji BO HH
max. Un BO HH
max. Udi BO CH
max. Uk, BO CH
B
max. Udi ° BH
max. Uki BO BH
Амплитуда на брзи
флуктуации на
напонот
max. Auki во HH
max. AUk, во СН
max. Aukl BO BH
хармоници
Компензација на
реактивна моќност
Задолжителна
контрола
max потрошувачка
max инјекција
Синхронизирање во
СН мрежи
Синхрон генератор
max. Δυ / %
max. Δί / Hz
max. Δφ / "
Индукц. генератор
max. оптоварување
max. ΔΙ'/ Hz
Релејна заштита во
CH мрежи
Прекуструјна
Наднапонска / %
Поднапонска / %
Надфреквентна / Hz
Подфреквентна / Hz

Β

D

DK

3%
2%

1 % (5% )

-

-

110% '
ι
110%

106%

-

90% '

1

EN 5-0 160

Β

4

I
.
,1

2

_

4

"

106%

5%

-

5%

-

(2% )

106%
105%
110%
90%
95%
90%

-

-

_

90%
-

90%

D

DK

0,464
0,464
-

1,0
-

-

1,0
-

.
Ε

GB
AU<1%

NL

0,9
0,9
0,6
0,8

AU<1%

4 ~Of*Off./0
• 5-10%

_

EN 5-01 60

EN 5-0160

EN 5-0 160

Β

Β

Β

огранич.

огранич.

D

DK

Ε

Да
48% Ρ
75% Ρ

Да
10%
40%

да
60%
.60%

D

DK

Ε

10
0,5
10

-

8 (ΙΟ )

0
2,5

-

1

D

DK

Ε

GB

0-15
0-30

Да

координ.

-

1

За 95% од сите 10-минутни интервали во секоја седмица
Во 10 kV радиални мрежи без потрошувачи

3

За ветерни електрани
Во 95% од сите интервали (седмици)

5

-

3%
2%
огранич.

2

4

-

NL

3

90%

GB

Ε

-

GB

NL
5
5

5

GB

NL
координ.
утврдени
стандарди

6

0,1 (0,26)
6
10 (20 )

координ.
утврдени
стандарди

NL

70
1
2

Контролата на реактивната моќност и компензацијата мораат да бидат договорени со локалниот
оператор на мрежата
6

За генератори < 1 MVA
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Во Германија (D), Данска (DK), Шпанија (Е) и Холандија (NL) прифатеното
варирање на напонот во стационареи режим на работа е многу построго од она во EN
50160. Ова е резултат на претпоставката дека вкупниот дозволен oncer на варирање на
напонот не треба да му биде даден на една единствена ДГЕ, туку дека треба да се подели
помеѓу потрошувачите и ДГЕ. Истото важи за квалитетот на напонот во Германија.
Потрошувачката на реактивната енергија е прифатена во одредена мерка во некои земји
заради ограничување на порастот на напонот во стационарен режим на работа. Во
Холандија инјектирањето на реактивна енергија не се смета за корисно, а во другите земји
тоа е различно во зависност од случајот. Во сите земји не се наплаќа потрошената
реактивна енергија, доколку соѕср > 0,9. Ако соѕф < 0,9 постојат посебни тарифи за наплата
кои се движат помеѓу 0 и 0,015 ECU/kVAh во Германија и помеѓу 0 и 4% од цената на k W h
ЕЕ во Шпанија. Во Холандија се применуваат различни договори во зависност од случајот.
Но, треба да се истакне дека единствено во Шпанија постои тарифа за испорамана
реактивна енергија од ДГ. Синхронизацијата и релејната заштита, од технички аспект,
секогаш треба да задоволат докажани технички стандарди. Вредностите во табелата I се
показател за корисни подесувања, но секогаш зависат од специфичниот систем на
заштита.
3.

ЗАКЛУЧОК

Супституцијата на моќноста и енергијата од големите генераторски единици со ДГ
влијае на работата на мрежата, барањата за резерва, тргувањето со ЕЕ, но, исто така.
влијае на распоредот за ангажирање на генераторските единици, или контролата на
фреквенцијата. Во дистрибутивните мрежи инсталирањето на ДГЕ-и може да предизвика
барања за дополнителен капацитетот на мрежата и да предизвика зголемени трошоци за
планирање. Доколку ДГЕ е управувана од диспечерскиот центар, таа може да има и
позитивно влијание преку зголемување на доверливоста на напојувањето под одредени
услови.
Развивањето на правила за поврзување на ДГ помагаат во решавањето на
техничките проблеми кои се очекуваат да се појават во мрежата. Притоа, постојат два
различни пристапи. Во првиот пристап, за секој одделен случај на поврзување се
анализира соодносот на барањата на потрошувачите и техничките ограничувања. Или, во
другиот пристап, се изведуваат поедноставени правила за поврзување, при што, како
предност на пристапот се јавува значително намалување на трошоците за планирање, a
како недостаток, во одредени случаи, потценување на капацитетот на мрежата за
поврзување на ДГЕ. Во трудот се наведени примери на правила за поврзување на ДГ на
мрежата.
4.
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УСЛОВИ И МОЖНОСТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ХИДРОЕЛЕКТРАНИТЕ ОД
СИСТЕМОТ "ШАРА" ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ Η Α
МАКЕДОНИЈА
ABSTRACT: At the and of 1998, a study was prepared for the conditions and possibilites for
construction of the "Sara" system. The stydy considers an interesting idea for construction of reversible
power plant.
From electricity point of view the study emphasizes several significant issues that require
comprehensive analyses in order to define the conditions and possibilities for their development.
This two reports attempts to give an overview on one of the issues: " Conditions and possibilities for
inclusion of the hydro-power plants from the "Sara"- system in the power supply system of Republic of
Macedonia"
KPATKA СОДРЖИНА: За системот "Шара", кон крајот на 1998год. изработена е
студија за услови и можности за изградба на овој систем. Студијата обработува една
интересна идеја за градба на
ПАХЕЦ-и. Од електричен аспект студијата потенцира неколку важни прашања, кои
бараат потемелни анализи без кои не може да се дефинираат во целина условите и
можностите за нивна изградба. Co овој реферат правиме обид да се презентира едно од тие
прашања: Услови и можности за вклучување на хидроелектраните од системот " Шара" во
електроенергетскиот систем на Македонија.

1. Кус приказ ва системот пумпноакумулациони хидроелектрани (ПАХЕ), третиран
во студијата
Хидроенергетскиот систем "Шара", кој се третира во студијата опфаќа три
реверзибилни ггумпно-турбински хидро-електрични централи, хидроенергетски меѓусебно
поврзани во една комплексна целина.

ПАХЕ

БЕЛО
ЕЗЕРО
НОВО СЕЛО
БОГОВИЊЕ

МОКНОСТ НА
ТУРБИНА
(MW)

моќност во

моќност во

УСВОЕНО

ГЕНЕРАТ.
РЕЖИМ
(MVA)

МОТОРЕН
РЕЖИМ
(MVA)

(MVA)

11,5

12,6

12,2

13

64,9
75,4

70,5
82

66,3

73
.85
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77
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Пумпните турбини no својата суштина се реверзибилни машини, што значи дека со
исто коло можат да работат во двоен режим и тоа со спротивна насока на вртење во
пумпен режим по однос на режимот во турбински Погон.
2. Проблеми на впуштање на синхроните машини во пумпно- турбински режим на
работа
Еден од основните проблеми кои се јавуваат кај синхроните машини кои работат во
пумпно-турбински режим е нивното впуштање. Ова произлегува, меѓу останатото, и од
следниве аспекти:
- Синхрониот момент кој треба да го развие машината во пумпен режим, при
впуштање, не е во состојба да го разврти погонот од мирување до неговата стационарна
брзина, бидејки овој момент активно дејствува само кога брзината на роторот се совпаѓа
со брзината на вртливото магнетско поле на статорот. Поради ова, за впуштање ќе треба
да се примени некое помошно средство, најчесто т.н. асинхроно впуштање. Тогаш,
асинхроното впуштање на синхроната машина во моторен режим, во принцип, ќе се
изведува под дејство на вкупниот електромагнетски момент, кој ќе биде рамен на
вредноста од моментот на асинхронниот режим (без возбуда) и моментите условени од
возбудата.
- Впуштањето на пумпната турбина предизвикува, поради зголемената струја на
впуштање, во електро-енергетската мрежа пад на напон (AU), кој може да биде
значителен и треба да се задржи во строго определени граници. Дозволените падови на
напон се зависни од напонскиот ниво на мрежата во точката во која се вклучува моторгенераторската единица. Така, за случај на мрежа 110 kV , дозволениот пад на напон
изнесува 3,5 до 4,0 %, со тоа, што максимално дозволениот пад на напон во одделни
случаи може да биде до 5% (меѓутоа тоа зависи од напонските прилики во системот на
местото на приклучување на ХЕ).
- Каква е расклопната моќност (Sk) на мрежата во која се приклучува синхроната
машина? Во конкретниов случај се смета со расклопна моќност од 5000 MVA. Врз основа
на оваа моќност ќе биде дефинирана дозволената моќност (Sdoz ) во точката на електроенергетската мрежа која ќе може да го прифати впуштањето (старт) на пумпната
турбина, односно стартување на синхрона мотор-генераторска единица. За ова се користи
релацијата:

sdoz = ди. sk

Потребната моќност која се презема при впуштањето доминантно е индуктивна, со
фактор на моќност cos φ = 0,10 - 0,20, што предизвикува голема струја која треба да се
повлече од мрежата. Граничната моќност Sdoz co која може да се смета за мрежата при
впуштање на моторот, како и номиналната моќност на синхрониот мотор/генератир при
негово директно асинхроно впуштање (Ѕ„ м/о = Sdoz / 1 = Sdoz ·Σ X, co X - електричен отпор
на системот) ќе се движи, информативно, за мрежата со номинален напон 110 kV:
S*)Z = AU . Sk [MVA] =

минимум 50 -60 MVA
средно
130 -160
максимум 200 - 260

Номиналната моќност на синхроната M/G
впуштање, во таков случај, може да изнесува:
Ѕа м/о = Sdm 11 [MVA] =

минимум
средно
максимум

машина

20 - 30 MVA
50 - 70
80 -110

при директно асинхроно
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Ова покажува дека, во случајот на ХЕЦ "Боговиње" (85 MVA) и ХЕЦ "Ново село"
(73 MVA), моќноста на 110 мрежа, во која треба да се вклучат овие ХЕ, треба да изнесува
помеѓу 170 и 220 MVA, за да може да се обезбеди директно впуштање поодделно на секоја
од овие единици.
3. Појдовни податоци при вклучување на агрегатите во одделните хидроелектрани од
системот
Вредности за големините релевантни при впуштање на агрегатите.
а) XE "Боговиње"
.
85000
/„ = —р=
= 3560 Л
V313,8

номинална crpyia

13800
/„ =
= 20000 Α
"
0,61 + 0,017 + 0,06
I

'"'

—

0,94 + 0,017 + 0,06

почетна ударна статорска
струја
F

= 13569 Λ

пролазна почетна статорска струја

С/н та ~ 13569 · 0,94 = 12750 V = 12,75 kV напон на стегалките на моторот
при поаѓање
б) ХЕ "Новосело"
.
73000
/ = —=
= 30ί> /Α
" V313,8
I

I

""

""

U

=

=

/1 ПИ>1

номинална crpyia

13800

_„„
= 12855 ΑА
0,704 + 0,279 + 0,088
13800
1,090 + 0,279 + 0,088

= 9471 Α

почетна ударна
статорска
cTpyia
Н
F

пролазна почетна статорска струја

-9471 · 1,09 = 10323 V =10,3 kV напон на стегалките на моторот
'

.

Λ

*

при поаѓање
в)

ХЕЦ

"Белоезеро"

13000
I = -т=
= 715 Λ
"
л/3.13,8

номинална CTpyja

/" =
= 2991 Λ
"" 2,29 + 0,59 + 0,63
I

10500

=—
= ош^
2196 Λ
Α
'"' 3,56 + 0,59 + 0,63

почетна ударна статорска струја

пролазна
почетна статорска cxpyja
F

U,,m,,t -2196-3,56 = 7,8 kV напон на стегалките на моторотпри поаѓање
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4. Начин на виушшање на синхронише мошор-генерашори за ХЕ шреширани во
студијата
Едно од најсложените електрични прашања за третираниов систем на
реверзибилни ХЕ "Шара" секако е проблемот на впуштање на мотор-генераторските
единици. Според хидро-механичките (изборот на турбинските единици) решенија, во
секоја од трите предложени ХЕЦ се предвидуваат по еден реверзибилен хидроагрегат, при
што:
а) тие се со релативно големи инсталирани моќности, гледано низ призмата на
вкупната моќност на нашиот електроенергетски систем;
б) јазелот во кој треба да се приклучат овие хидроцентрали во конфигурацијата на
електроенергетскиот систем се наоѓа во релативно слаб, по електроенергетска
моќност, регион;
в) режимот на работа на планираните реверзибилни ХЕ во пумпен режим може да
биде крајно неповолен, ако се бара спрегната работа меѓу двете, а уште повеќе
меѓу трите ХЕ едновремено (booster - режим на работа).
Ако се раководиме во моментов од економскиот аспект, односно нивото на
потребните вложени инвестиции, како примарен, би се предложил методот на асинхроно
директно впуштање на мотор-генераторската единица. Ваквиот начин на впуштање е еден
од највообичаените кај најголемиот број на пумпно-турбинските агрегати кои се во погон
во светот, но во овие случаи се работи за појаки електроенергетски системи. Имајки ја во
предвид состојбата во нашиот електроенерегтски систем, под знак прашање е можноста за
успешно стартување, а уште повеќе и едновремено напојување со потребна моќност за
едновремена работа на две единици во моторен режим.
Од овие конкретни причини, се претпоставува дека ќе се наложи впуштање на
агрегатите со редуциран напон, и второ, континуирана работа на единиците во моторен
режим со редуциран товар, кој може да го поднесе системот (на пример со 50% од
инсталираната номинална моќност на мотор/генераторот).
Кога се предлага впуштање на големи синхрони мотор-генератори со средства за
снижување на напонот кон стегалките, без оглед на начинот на редуцирање на напонот
при впуштање, обично тоа е економски исплатливо ако во секоја од ХЕ има повеќе моторгенераторски единици, така што со еден уред за редуцирање на напонот се впуштаат
пооделно секој од мотор-генераторите. На тој начин се постигнува помала специфична
инвестиција по единица агрегат. Во случајов, како најприфатлив начин на впуштање со
редуциран напон може да се предложи автотрансформаторската метода. Меѓутоа,
конечна одлука може да биде донесена во моментот на реалната ситуација кога ќе
настанат условите за реализација на овој хидроенергетски систем, кога ќе можат да бидат
согледани и лочитувани реалните напонско-енергетските прилики во овој дел на системот.
Директното асинхроно впуштање предизвикува големи падови на напон во
мрежата, што е еден од најсуштествените проблеми кај оваа метода.

5.

Основни решенија за конфигурацијаша на еднполнише шеми за ХЕ

Тргнувајки од решенијата презентирани со хидро-машинскиот дел на студијата,
произлегува и основната концепција за конфигурацијата на еднополните шеми за трите
ХЕ. Имено, во сите три ХЕ се предвидени по една турбинска единица, односно единичен
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мотор-генераторски агрегат. Оттука како најсоодветно, едновремено стандардно, решение
е еднополната електрична шема да биде усвоена како "блок-шема":
генератор - трансформатор - излезен далекувод
6. Вклучување на ХЕ во електроенергетскиот систем
6.1 Локација на централите по однос на електроенергетскитејазли
Хидроелектричните централи третирани во студијата "Шара" се со по една
инсталирана мотор/генераторска единица, со проектирани номинални моќности 85 MVA
(ХЕЦ "Боговиње), 73 MVA (ХЕЦ "Ново село") и 13 MVA (ХЕЦ Бело езеро").
Излезните напони од блок-трансформаторите се 110 kV за првите две ХЕЦ, додека за
"Бело езеро" излезниот напон е 35 kV. Анализирајки ја макролокацијата на централите,
се констатира дека тие се во регион, односно електроенергетска траса што го поврзува
базенот на системот мавровски хидроцентрали (Вруток, Равен, Врбен) со конзумното
подрачје Гостивар - Тетово - Југохром - Скопје.
По оваа траса, која го следи коридорот на автопатната врска Гостивар-Тетово.
минуваат следниве далекуводни линии:
HanoH220kV:
-далекувод ХЕЦ Вруток -ТС Скопје!.
Напон 110 kV:
е) далекувод ХЕЦ Вруток - Тетово 1
ф) далекувод ХЕЦ Вруток - ТС Гостивар - ТС Југохром
г) далекувод ХЕЦ Вруток - ТС Полог - Тетово 2 (проектиран)
6.2 Вклучување на системот ХЕ "Шара"

во електроенергетскиот

систем

Како можни техничко-економско решенија за вклучување на централите третирани во
студијата се:
6.2.1

Варијанта на вклучување во системот 220 kV

Логиката дека
а) инсталираната моќност на агрегатите во ХЕ Боговиње и ХЕ Ново село се
приближува кон граничната преносна моќност на напонскиот ниво од 110 kV;
б) проблемот на впуштање, како и напојување со електрична енергија на агрегатите
кога работат во пумпен режим
наложи да се рачгледа варијантата за приклучок на овие ХЕ во системот 220 kV.
Нормнлно, во таков случај преносниот напонски однос на блок трансформаторите во овие
ХЕ треба да биде 220/13,8 kV.
Кај ваквата варијанта можни се две решенија за приклучување на ХЕ Боговиње и
ХЕ Ново село. Првото решение е вклучување на двата вода 220 kV во постојната
трафоразводна постројка во Вруток. Тоа претпоставува формирање на нова разводна
постројка 220 kV во Вруток, со изградба на две нови далекуводни
полиња и
реконструирање на постојното трафо поле што претставува градежен проблем за
проширување имајки ја во предвид сегашната локација.
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Второто решение е формирање на нова разводна постројка на потегот на трасата
220 kV, на подрачјето кај ТС "Полог", во која точка би се пресекол постојниот далекувод
220 kV со полиња влез и излез, а исто така и две полиња како доводни од ХЕ Боговиње и
ХЕ Ново село.
И кај првото и кај второто решение, на потегот од ХЕ Ново село до ХЕ Боговиње
ќе се оди со едносистемски ДВ 220 kV, a понатаму до разводната постројка со
двосистемски
ДВ 220 W.
Второво решение, со локација на ТС 220 kV во Полог се покажува од техничкоекономски аспект поприфатливо.
6.2.2

Варијанша за вклучување во сисшемош 110 kV

Bo случај на вклучување на хидроцентралите во системот 110 kV поврзување на ХЕ
"Ново село" и ХЕ "Боговиње" ќе биде изведено во една од најблиските постојни
трафостаници 110 kV "Полог" или "Тетово 2" и тоа, со изградба на едносистемски 110 kV
далекувод од ХЕ "Ново село" до ХЕ "Боговиње", а оттука до ТС "Полог" еден
двосистемски 110 kV далекувод, од кои едниот систем како продолжение за ХЕ "Ново
село", а вториот систем за ХЕ "Боговиње". Алтернативно, врската би се извела до ТС
"Тетово 2", што според текот на енергијата во електроенергетскиот систем изгледа за
поповолно. Обете трафостаници се на потегот ХЕЦ "Вруток" - ТС "Гостивар" - ТС
"Полог" - ТС "Тетово" - ТС "Југохорм" - ТС "Скопје".
Должините за обете варијанти се практично изедначени.
Далекуводниот систем 110 kV (едносистемскиот и двосистемскиот) ќе биде изведен
на челични решеткасти столбови, со AlFe 240 mm 2 .
6.2.3. Елеменши за одлука ио варијаншише од ш. 6.2.1 и ш. 6.2.2:
а) Технички аспект:
Посматрано од технички аспект, а тоа се:
- условите за доверливо и стабилно впуштање на агрегатите во пумпен режим и
- можностите за непречено напојување на агрегатите во пумпен режим на работа.
Варијантата со приклучување на системот 220 kV, без дискусија е поповолна.
б) Економски аспект
Набљудувано од економски аспект, варијантата со вклучување на 220 kV ниво бара
повисок ниво на вложени инвестиции.
6.2.4. Вклучување на ХЕЦ Бело езеро во системот
Имајки ја во предвид инсталираната моќност на ХЕ "Бело езеро", технички и
економски и оправдано таа да биде поврзана во една од локалните 35/10 kV трафостаници
во самиот регион и на тој начин ќе се подобрат електроенергетските прилики во
регионалниот 35 W систем. Далекуводната врска ќе биде изведена на челични решеткасти
столбови со јаже AlFe 95/55 mm2.
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ЗАВРШЕН КОМЕНТАР
Врз основа на спроведената анализа за електроенергетскиот дел за
хидроенергетскиот систем "ШАРА", во форма на завршен коментар може посебно да се
наведе:
Во генераторски режим на работа на електричните агрегати не треба да се
очекуваат посебни проблеми по однос на нивното вклопување во електроенергетскиот
систем. Едно од прашањата кон кои треба да се заземе конечен став е вклучувањето на
ХЕ "Боговиње" и ХЕ "Ново село" (блок врска) на 110 или 220 kV. Сегашните
согледувања говорат во прилог на повисоко напонското ниво, поради обезбедување на
поголема стабилност при работа на единиците во пумпен (моторен) режим. Во
консултација со стручните служби при ЕСМ, кои работат на високонапонската мрежа,
поради новите сознанија за развојот на мрежата до 2020 година во овој регион, дадени се
нови согледувања за начинот на приклучок (се воведува 400 kV напонско ниво во овој
регион).
Во пумпен (моторен) режим на работа, со ваквиот избор на единиците, во прв ред со
изборот на нивната номиналана моќност, настапуваат посебни проблеми и тоа:
Во процесот на впуштање проблемот со големината на почетната (и преодната)
струја на впуштање. Co цел да се намали оваа вредност, најверојатно ќе мора да се
примени соодветна метода за редуцирање на напонот на стегалките на М/Г единицата при
впуштање во пумпен режим на работа. На тој начин ќе се намали и вредноста на овие
струи.
Во стационарен режим на работа на синхроните единици во моторен режим, со оглед.
на нивната номинална инсталирана моќност, ќе претставуваат сериозен (преголем)
побарувач на моќност по однос на моќноста на нашиот електроенергетски систем. Од таа
гледна точка ќе мора да се утврди соодветен режим на работа на синхроните единици како
мотори, посебно од аспект на подносливот (дозволен) товар кон мрежата. За ова е
неопходна посебна студија, почитувајки ги сите релевантни елементи за донесување на
конечен заклучок.
1.
2.
3.
4.
5.
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ЕФЕКТИ НА РЕВЕРЗИБИЛНИТЕ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ОД
СИСТЕМОТ "ШАРА" ПРИ МИНИМАЛНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА HA EEC
И МОЖНОСТИ ЗА НИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ

СОДРЖИНА
Заради оптимално искористување на водите од Шарскиот хидролошки слив постои
идеја за изградба на три нови хидроелектрични централи, кои би имале можност и за
реверзибилен (моторен) режим на работа. Во овој труд се анализирани некои интересни
ефекти на овие пумпно-акумулациони хидроелектрични централи (ПАХЕЦ-и) врз
минималните режими на работа на EEC на Македонија, кога тие се вклучени во моторен
погон. Исто така, даден е осврт врз можностите за прилучок на ПАХЕЦ-ите на
високонапонската мрежа на Република Македонија.
SUMMARY
For optimal use of the waters from Shara mountains hydrological basin, exists idea for building
of tree new hydro power plants, which have ability for reversible operation mode. In this paper are
analyzed some interesting effects of these pump-accumulative hydro power plants (PAHPP) to the
minimum load state of the Macedonian power system, when they operated as motor power units. Also,
here is presented attention of options for connecting these PAHPP in the Macedonian high voltage
network.

Клучни зборови: реверзибилни хидроелектрични централи, пумпно-акумулациони
хидроелектрични централи, ПАХЕЦ, минимални режими на работа, приклучување,
ПАХЕЦ Боговиње, ПАХЕЦ Ново Село, ПАХЕЦ Бело Езеро.
1.

ВОВЕД

Во долгорочните планови за развој на EEC на Република Македонија, за
дополнително искористивање на хидропотенцијалот на водите од Шарскиот слив,
предвидена е градба на три нови хидроцентрали, ПАХЕЦ Боговиње, ПАХЕЦ Ново Село
и ПАХЕЦ Бело Езеро. Изведбата, функцијата и режимот на работа на овие ЕЕ објекти се
предвидува да биде реверзибилна (двојна), односно да работаат и во генератоски и во
моторен режим како пумпно-акумулациони постројки. Тоа значи дека ќе постои можност
потенцијалната енергија на водата ефикасно да се искористува во текот на денот и во
периодот на големи оптоварувања во EEC, a во ноќните часови и периодите на мали
оптоварувања, вишокот на генерирана енергија во EEC да се употреби за повторно
Р37-8
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враќање на дел од водите во акумулациите на овие пумпно-акумулациони постројки, со
што се создаваат услови за повторно искористување на потенцијалната енергија на водата.
Во трудов направен е обид да се оценат ефектите на реверзибилните
хидроелектрани од Шарскиот систем, разгледувајќи ги од аспект на техничките и
економските карактеристики на погонот на преносната мрежа при минимални режими на
работа на EEC.
Bo вториот дел од трудот разгледани се неколку варијанти за приклучок на
ПАХЕЦ Боговиње, ПАХЕЦ Ново Село и ПАХЕЦ Бело Езеро кон високонапонската
мрежа од нашиот EEC.

2.

ЕФЕКТИ НА РЕВЕРЗИБИЛНИТЕ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
ОД СИСТЕМОТ "ШАРА" ПРИ МИНИМАЛНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА
НАЕЕС

2.1.

Воведни напомени

Оправданоста на градбата на ПАХЕЦ Боговиње, ПАХЕЦ Ново
ПАХЕЦ Бело Езеро (Шарски ПАХЕЦ) може да се разгледува од два аспекта:
како производни единици во системот;
како синхрони мотори во системот.

Село и

Интересна за дискусија е нивната улога во EEC на РМ кога ПАХЕЦ се вклучени во
моторен режим. Моторен режим на работа на реверзибилните хидроцентрали вообичаен е
во услови на минимални оптоварувања во EEC. Приликите во режимот со минимални
оптоварувања на потрошувачите можат значително квалитативно да се разликуваат од
режимот со максимални оптоварувања. Минималните оптоварувања се јавуваат во
периодот кон крајот на пролетта или во почетокот на летото и тоа во раните утрински
часови. Се проценува дека минималното оптоварувањс во нашиот систем е околу
триесетина проценти од максималното оптоварување во EEC што се јавува во соодветната
година. Овие режими на работа имаат неколку специфичности:
а) Појава на превисоки вредности на напоните кај некои собирници заради
суфицитот на генериравата реактивна моќност од водовите. Како резултат на
малата побарувачка на ЕЕ, високонапонските водови се подоптоварени, a
реактивната моќност што ја генерираат може да достигне голема вредност, во
зависност од нивната должина. Тоа дирекно имплицира повисока вредност на
напонот на трансформаторските собирници на високонапонска страна, и може да
достигне критично висока вредност, која е непожелна и доведува до технички и
економски штети на сите напонски нивоа (зголемени загуби во преносот и
трансформацијата на енергијата, оптоварување и скратување на животниот век
на изолацијата на електричните уреди, влошување на техничките карактеристики
на електричните уреди итн.).
б) Пласман на произведената моќност при голема инсталираност на производни
единици во EEC co висок технички мивимум. При голема инсталираност на
генераторски единици во системот кои за производство на ЕЕ користат
термодинамички циклус, кога голем дел од електричниот конзум се покрива од
овие извори, при минимални режими се јавува вишок на произведена електрична
енергија и проблеми со нејзиниот пласман. Имено, термо изворите како резултат
на карактеристиките на производниот циклус имаат висок технички минимум и
мала еластичност на промена на товарот. Во системи каде минималните режими
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достигнуваат ниски вредности (структурата на потрошувачите е таква што
индустријата учествува со мал процент во вкупниот конзум), може да се случи
минимум потребната произведена енергија од термо изворите, чија вредност е
диктирана од техничките ограничувања, да биде доста поголема отколку
енергијата која ја превземаат потрошувачите. Економскиот профит на добиениот
вишок на ЕЕ тешко се реализира, бидејќи цената на ЕЕ во тие режими е ниска
така што нејзиниот извоз кон соседните земји е непрофитабилен.
Како решение токму за овие проблеми е постоење на реверзибилни пумпноакумулациони постројки во склоп на EEC на една земја.
2.2.

Анализа на режимите со минимални оптоварувања

За да се оцени улогата на реверзибилните Шарски ПАХЕЦ во системот,
анализирани се минималните режими на работа на EEC во 2020 година за варијантата на
најголема изграденост на преносната ЕЕ мрежа, која соодветствува на сценариото за
идните извори со најголема инсталирана моќност. Во ова сценарио се претпоставува
изграденост на: нуклеарна електрична централа НЕЦ Мариово, ХЕЦ Чебрен,
ХЕЦ Козјак, ХЕЦ Бошков Мост, ХЕЦ Матка 2 и една гасна електрана сместена во
подрачјето на Скопје. Заради високата инсталирана моќност, се претпоставува и поголема
изграденост на преносната мрежа, пред се на 400 kV мрежа. Во 400 kV мрежа, споредена со
сегашната состојба, се предвидуваат 4 нови јазли: ТС Скопје 5, ТС Мариово, ТС СЕЗАП и
ТС Штип. Вкупната должина на 400 kV водови на територијата на нашата земја изнесува
околу 600 km. Прогнозираниот системски максимум за 2020 година изнесува околу
(2400+Ј800) MVA, а инсталираната моќност (2570+J1050) MVA. Се претпоставува дека
минималното оптоварување во системот е околу 30 % од максимумот, односно околу
(880+јЗЗО) MVA. Во минималниот режим, претпоставено е дека сите хидроелектрани
работаат со 10% од нивната инсталирана активна моќност заради одржување на
билошкиот минимум на водните сливови, гасната електрана е оптоварена со 10% од
нејзината инсталирана моќност, ТЕЦ Осломеј не е во погон, а термоелектраните
произведуваат според нивниот технички минимум.
Интересно е да се забележи дека како резултат на релативно големата изграденост
на 400 kV мрежа, само 400 kV водови во системот генерираат околу 370 MVAr. Заради
големиот суфицит на реактивна моќност, забележани се одредени проблеми. Имено,
напоните во следните 400 kV јазли се поголеми од дозволените 5% од номиналната
вредност:
- 400/110 kV TC Штип - 422.2 kV ;
- 400/110 kVTCfly6pOBO- 421.2 kV.
Заради вишокот на произведена моќност, кон Грција се извезуваат околу 200 MW
(претпоставено е дека може да се извезува моќност само кон Грција).
Ситуацијата се влошува доколку Југохром (103.0+J24.9 MW) или некој друг голем
потрошувач не е во погон. Во тој случај напоните имаат уште поголема вредност:
- 400/1 lOkVTCIITnin- 423.0 kV ;
- 400/110 ^ГСДуброво- 422.0 kV.
Ν

Bo овој случај, потребно е да се извезуваат околу 300 MW кон соседните системи.
Состојбата значително се подобрува кога во системот постојат реверзибилните
ПАХЕЦ и работаат во моторен режим. Анализите покажуваат дека напоните се во
дозволените граници, а извозот на моќност кон.соседите е околу 70-тина MW.
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Забелешка:
ПАХЕЦ Боговиње и ПАХЕЦ Ново Село во анализите на минималните режими се
приклучени на 110 kV собирници во 400/110 kV ТС СЕЗАП. Разликата во распределбата на
тековите на моќности и напонските прилики во преносната мрежа на полошкиот регион и
целиот EEC во случај ако реверзибилните електрани се приклучат на 110 kV собирници во
ТС Тетово 2, не е значајна. ПАХЕЦ Бело Езеро треба да се приклучи на 35 kV напонско
ниво и не е земена предвид во анализите.

3.

МОЖНОСТИ ЗА ПРИКЛУЧОК НА РЕВЕРЗИБИЛНИТЕ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ОД СИСТЕМОТ "ШАРА" НА ВИСОКОНАПОНСКАТА МРЕЖА

3.1.

Основни технички податоци за реверзибилните хидроелектрани

Хидроцентралите од Шарскиот систем се предвидуваат со една инсталирана
мотор/генератоска единица, со следните технички параметри:
- ПАХЕЦ Боговиње: S,,=85MVA; излезен напон на блок-трансформаторот
Ua = 1 1 0 k V .
- ПАХЕЦ Ново Село: Ѕп = 7 3 M V A ; излезен напон на блок-трансформаторот
- ПАХЕЦ Бело Езеро: Sn = 1 3 M V A ; излезен напон на блок-трансформаторот
Un = 3 5 k V .
Приклучокот на ПАХЕЦ Бело Езеро може да се изведе во една од локалните
35/10 kV трафостаници. Co оглед на инсталираната моќност на ПАХЕЦ, далекуводната
врска ќе биде изведена на челично решеткасти столбови со јаже Al/Fe 95 mm2.
За приклучокот на ПАХЕЦ Боговиње и ПАХЕЦ Ново Село постојат главно две
опции:
- приклучок на 220 kV ниво;
- приклучок на 1 10 kV ниво.
3.2.

Приклучок на 220 kV напонско ниво

Единствена транформаторска станица во регионот со трансформација 220/1 10 kV c
разводната постројка кај ХЕЦ Вруток. Меѓутоа, специфичната поставеност на разводната
постројка практично не дозволува нејзино проширување или доградба. Оттука, за да сс
изведе приклучокот на ПАХЕЦ-и на 220 kV ниво, потребна е изградба на комплетно нова
разводна постројка на потегот на трасата на единствениот 220 kV далекувод во нашиот
EEC. Bo овој момент, 220 kV мрежа во Република Македонија е слабо развиена, a
егзистенцијата и развојот на 220 kV напонско ниво во EEC во идниот период е неизвесен.
Од друга страна, во периодот до 2020 година се планира проширување на 400 kV
мрежа во полошкиот регион, со изградба на 400/110 kV ТС СЕЗАП (СЕвероЗАПад). На
овој начин значително ќе се зајакне мрежата во овој регион. Моќноста на трифазна куса
врска на 1 10 kV собирници во ТС СЕЗАП изнесува околу 3700 MVA, а на 1 10 kV собирници
од соседните 110/х kV трансформаторски станици нејзината вредност во просек е
зголемена за 1,7 пати ( во ТС Тетово 1 се зголемува за два пати). Тоа битно ќе влијае на
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подобрување на условите за впуштање на реверзибилните електрани ПАХЕЦ Боговиње и
ПАХЕЦ Ново Село во моторен режим на работа.
Сметајќи на овие факти, приклучокот на 220 kV ниво, од технички и економски
причини е неприфатлив.
3.3.

Приклучок на 400 kV напонско ниво

Co оглед на микролокацијата на електраните, врската од РХЕЦ до соодветната
трансформаторска станица би се извела на следниот начин:
- едносиситемски 110 kV ДВ ПАХЕЦ Ново Село - ПАХЕЦ Боговиње, со должина
од 4 km, јаже Al/Fe 240/40 mm2;
- двосиситемски 110 kV ДВ ПАХЕЦ Боговиње - трансформаторска станица, јаже
Al/Fe 240/40 mm2. Должината на овој далекувод зависи од изборот на една од
трансформаторските станици од полошкиот регион, во која се планира да
заврши приклучокот. Едниот систем би се користел за врската на
ПАХЕЦ Боговиње, а другиот систем за врската на ПАХЕЦ Ново Село со EEC.
Како што беше претходно напоменато, изградбата на 400/110 kV ТС СЕЗАП,
значително ќе ја зајакне преносната мрежа во полошкиот регион, со што се овозможува
директно асинхроно пуштање во погон на реверзибилните машини на Шарските
електрани. Од друга страна, постоењето на дирекна 400 kV врска со големите производни
капацитети на југот од земјава кои се карактеризираат со високи технички минимуми на
произведената моќност, овозможува на едноставен начин да се пренесе таа моќност до
реверзибилните агрегати кои би ја користеле во минималните режими на оптоварување на
системот. Исто така, солидната изграденост на 110 kV мрежа и постоењето на 400 kV јазел,
овозможува поволна распределба на генерираната моќност на Шарските електрани, во
режимите кога работаат како производни единици.
Постојат две варијанти за поврзување на 110 kV мрежа:
1. Двосистемскиот 110 kV ДВ од ПАХЕЦ Боговиње да завршува во ТС Тетово 1, од
каде до 110 kV собирници на ТС СЕЗАП продолжува двосистемски вод.
Проценети должини на водовите:
- ПАХЕЦ Ново Село - ПАХЕЦ Боговиње: 4.0 km;
- ΠАХЕЦ Боговиње - ТС Тетово 1: 10.0 km;
2. Двосистемскиот 110 kV ДВ од ПАХЕЦ Боговиње да завршува дирекно до 110 kV
собирници на ТС СЕЗ АП.
Проценети должини на водовите:
- ПАХЕЦ Ново Село - ПАХЕЦ Боговиње: 4.0 km;
ПАХЕЦ Боговиње - ТС СЕЗАП 110: околу 24 km (должината на овој вод
зависи од микролокацијата на ТС СЕЗАП. Во случајов, се претпоставува
дека ТС СЕЗАП ќе биде во близина на ТС Југохром, на околу 2 km
оддалеченеост);
Вредностите на еднофазните и трофазните струи на куси врски, односно
моќностите на куси врски, за 110 kV собирници во ТС Тетово 1 и ТС СЕЗАП дадени се во
табела I.
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Резултатите од анализите на напонските прилики и тековите на моќности во
максимален режим на оптоварување на системот, за делот во полошкиот регион,
графички се прикажани на сл.1 и сл.2.
Од техничката анализа на варијантите може да се констатира следното:
- 110 kV собирници во ТС СЕЗАП имаат поголема моќност на куса врска. Тоа
значи дека кога реверзибилните електрани се приклучени во овој јазел, условите
за доверливо и стабилно пуштање на агрегатите во моторен (пумпен) режим на
работа се подобрени, а мрежата подобро ги поднесува струјните удари при
пуштање.
- Напоните во јазлите и оптоварувањата на водовите при максимален режим се во
дозволените граници. Поповолна распределба на моќностите и ггодобар
напонски профил во локалната преносна мрежа во полошкиот регион, при
генераторски режим на работа на реверзибилните електрани, има варијантата 1
во кој приклучокот на електраните е во ТС Тетово 1. Тоа значи дека загубите на
активна моќност и енергија во втората варијанта се намалени.
За правилна оценка на економската вредност на варијантите, потребно с да сс
знаат точните должини на водовите од ПАХЕЦ Боговиње до ТС СЕЗАП. Тоа пред се
зависи од микролокацијата на ТС СЕЗАП и треба во идните анализи детално да се проучи.
Табела I. Струи и моќности на еднофазни и трифазни струи на куси врски за
изграденост на мрежата во 2020 година
Еднофазна куса врска
Јазел
ТС Тетово 1 1 1 0
ТС СЕЗАП 1 10

Струја на
грешката
(kA)
15.6
20.0

Трифазна куса врска
Моќност на
кусата врска
(MVA)
2978
3816

Струја на
грешка
(kA)
15.0
19.0

Моќност на
кусата врска
(MVA)
2863
3628
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Б. Мист

Осломеј

Битчлн2 400

= 45.89 MW

Слика 1. Варијанта 1: Приклучок на ПАХЕЦ Боговиње и ПАХЕЦ Ново Село на
ТС Тетово 1

Скошс I 220

ХЕЦ Бс1гоиин>с
II3.S
ХЕЦНоиоСсло
114.4'

ШПилјс

Б. Мост

Ослимсј

Битоли2 400
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Слика 2. Варијанта 2: Приклучок на ПАХЕЦ Боговиње и ПАХЕЦ Ново Село на
ТС СЕЗАП
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4.

ЗАКЛУЧОК

Од направените анализи за минималните режими на работа на EEC, лесно може да
се констатираат позитивните ефекти од присуството на реверзибилните хидроелектрани
од Шарскиот систем. Можните проблеми од појава на превисоки напони во одредени јазли
од високонапонската мрежа се надминуваат, a ce остваруваат и услови за ефикасно
искористување на вишокот произведена енергија од големите производни капацитети.
Анализирани се две варијанти за приклучок на Шарските ПАХЕЦ-и на 110 kV
мрежа. Варијантите ги исполнуваат техничките критериуми за нормален режим на работа.
Co планираната изграденост на високонапонската мрежа во 2020 година во полошкиот
регион се исполнуваат барањата за стабилно впуштање на агрегатите во моторен погон.
За економска оценка на варијантите се потребни дополнителни анализи.
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БРЗИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА НЕСИМЕТРИЧНИ ТЕКОВИ НА
МОЌНОСТ ВО ДОМЕН НА СИМЕТРИЧНИ КОМПОНЕНТИ

Abstract - This paper deals with the three-phase asymmetrical load-flow problem. It presents a
solution of this problem in the sequence domain, which is more efficient than standard solutions in both the
phase and the sequence domain. It specially copes with asymmetrical states of unbalanced power systems. The
efficiency is achieved by introducing the following basic advancements of the standard asymmetrical loadflow calculations: 1 -Elimination of phase-shifts from the sequence circuits of three-phase transformers; 2 Enhancement of the standard classification of power systems buses to provide a correct treatment of Q limits
enforcement; 3 - Synthesizing of buses of the generators and step-up transformers in the transformers high
voltage buses; thus, reducing the form of the three-phase asymmetrical load-flow models to the form of
symmetrical models. The efficiency of the presented solution in memory, CPU time and robustness is
confirmed on the basis of several examples.

1. Вовед
Најчестите
пресметки
при анализата на стационарните режими на
електроенергетските системи се пресметките на симетричните текови на моќност (СТМ)
и кусите врски. Најчесто, заради комфорноста и ефикасноста, овие пресметки се
извршуваат во домен на симетрични компоненти наместо во фазен домен. Ефикасноста и
комфорноста на доменот на симетрични компоненти се резултат на дијагоналната форма
на матриците репрезенти на урамнотежените елементи на електроенергетскиот систем.
Овој факт имплицира опаѓање на потребната компјутерска меморија и време при
решавање на проблемот во домен на симетрични компоненти, наспроти решенијата во
фазен домен. Основната цел на овој труд е да се обезбедат сите неопходни услови
потребни за ефикасно решавање на проблемот на трифазни несиметрични текови на
моќност (НТМ) во домен на симетрични компоненти.
Симетричните режими се добри апроксимации на вообичаените режими на
трифазните електроенергетски системи. За попрецизни анализи на режимите на
трифазните електроенергетски системи кои помалку или повеќе отстапуваат од
симетричните режими потребни се пресметки на НТМ. Проблемот на НТМ решен е во
фазен домен со Newton-Raphson-овата постапката [1] и со Брзата распрегната постапка [2].
Првите решенија на проблемот на НТМ во домен на симетрични компоненти
предложени се во [3], а нешто подоцна прикажано е нивно подобрување [4]. Но, сепак
стандардните методи на Newton-Raphson и Брзата распрегната постапка не можат директно
да се применат за решавање на нелинеарниот математички модел на колото на
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симетричниот режим со директен редослед на моделот на НТМ во [4], како што се
применуваат за решавање на моделот на СТМ. Ефикасноста на било кој метод од [3,4] не е
споредувана со ефикасноста на методите во фазен домен.
Разгледувајќи ја литературата од проблематиката на НТМ, очигледно е дека
дефинирањето на методи за НТМ (модели и постапки на решавање) во домен на
симетрични компоненти е доста скромно во поглед на методите во фазен домен.
Најверојатно главните причини заради кои се одбегнува доменот на симетричните
компоненти при формирањето на методи за пресметка на НТМ се: (1) фазното
поместување на големините кај трифазните трансформатори (иделни трансформатори со
комплексни односи на трансформација во нивните кола на симетричните режими); (2)
несиметрични фазни оптоварувања, кои не можат да се специфицираат во домен на
симетрични компоненти.
Потешкотиите
кои ги внесуваат фазните поместувања на трифазните
трансформаторите во методите за НТМ во домен на симетрични компоненти
дефинитивно се елиминирани во овој труд со примена на Нов концепт на нормализација
[5]. Примената на овој концепт овозможува елиминација на сите фазни поместувања во
еквивалентните кола на електроенергетскиот систем за сите симетрични режими.
Постоечките методи за НТМ во фазен домен и домен на симетрични компоненти се
базирани на стандардната класификација на јазлите на три типа - PQ, PV и (9V јазли.
Ваквата класификација не е комплетна за формулирање и решавање на проблемот на
НТМ во било кој домен. Од овие причини во овој труд предложена е нова проширена
класификација на јазлите.
Предложените методи за НТМ опишани се во третиот дел. Формата на моделите на
НТМ сведена е на формата на моделите на СТМ. Ова е изведено со синтетизирање на
генераторите и нивните соодветни блочни трансформатори во високонапонските јазли на
трансформаторите. Така, стандардните постапки развиени за решавање на СТМ се
применуваат директно како главни делови на презентираните постапки за решавање на
НТМ.
Заснован на трите претходно опишани основни предности, овој труд докажува дека
презентираните методи за пресметка на НТМ во домен на симетрични компоненти се
многу поефикасни од методите во фазен домен итоа во поглед на потребна меморија,
време на пресметки и робустност.
2. Проширена класификација на јазлите
Нека еден трифазен неурамнотежен електроенергетски систем во несиметричен
стационарен режим содржи N трифазни јазли, односно 3N фазни јазли и јазолот на нулти
потенцијал R. Овие јазли ги сочинуваат: интерните и екстерните генераторски јазли,
јазлите на високонапонската страна на блочните трансформатори, потрошувачките јазли,
јазли во кои се приклучени синхрони и статички компензатори и проодни јазли.
Секој модел на текови на моќност се заснова на линеарниот модел на
електроенергетскиот систем, кој е дефиниран преку термините на комплексни напони и
струи. Најкористен е моделот на равенките на потенцијали на јазлите. Во фазен домен
(abc) и во домен на симетрични компоненти (dio), равенките на овој модел се:

1
1
_3\X3^ _3ΝΧ!

γ ""

Ji
и "" =I—3Ν*\
"

'

P)

*-—'

Квадратните матрици Υ се матрици на адмитанции на еквивалентните кола на
електроенергетскиот систем во соодветниот домен.
Матрицата на адмитанции ќе биде симетрична ако во еквивалентните кола на
електроенергетските системи не се појавуваат идеални трансформатори со комплексни
односи на трансформација. Тоа секогаш се случува кога електроенергетскиот систем се
разгледува во фазен домен или кога се разгледува во домен на симетрични компоненти, но
трансформиран со Новиот концепт на нормализација.
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Вообичаено, класификацијата на јазлите се врши во согласност со
специфицираните
вредности
на
големините
придружени
на
јазлите
на
електроенергетскиот систем. Дванаесет реални големини се придружени на секој
трифазен јазол: три пара на модули и аргументи на напоните, како и три пара на
инјектирани -активни и реактивни моќности. Овие големини можат да се опишат со три
пара на равенки за биланс на активни и реактивни моќности за секој трифазен јазол. Овие
равенки се прошируваат со релациите кои ги претставуваат законите на контрола во
јазлите во кои трифазните активни моќности и реактивни моќности или модулите на
напоните се контролираат.
Класификациите на јазлите применети во сите методи за НТМ предложени во
[1,2,3,4] се директно превземени од класичниот проблем на СТМ. Тие се состојат од три
типа на јазли: "потрошувачки јазли", "генераторски јазли" и "slack (или swing) - балансен
јазол" [1,2]; или "PQ јазол", "РУјазол" и "0V- балансен јазол" [3,4]. Оваа класификација не
кореспондира комплетно со природата на проблемот на НТМ. Кога процедурата на
решавање на проблемот на HTM e во тек и кога е достигнат Q лимитот во некој .РУјазол,
тогаш вкупната трифазна инјектирана реактивна моќност мора да се фиксира на
постигнатиот лимит и "типот на јазолот треба да се промени од PV во PQ тип" [4].
Цитираната препорака не е конзистентна со утврдената дефиниција на јазолот од PQ тип и
затоа типот на разгледуваниот јазол не може да биде променет од PV во PQ тип. За
решавање на овој проблем (т.е. да се обезбеди коректен третман на примената на
ограничувањата на реактивна моќност), како и за поедноставување на проблемот на НТМ,
стандардната класификација на три типови на јазли се заменува со нова класификација со
четири типови на јазли со воведување на HOB -PjQz тип на јазли (табела 1).
Табела 1 - Нова класификација на јазлите за проблемот на НТМ.
(з.к. на ΑΡΗ- заќон на контрола на автоматскиот напонски регулатор).
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Новата класификација е независна од доменот во кој се дефинира проблемот на
НТМ и според неа ќе постојат јазли од типот ΡΣΥ, 0V, PrQz и PQ [6,7]. Познатите
(специфицирани) и непознатите големини за секој тип на јазол прикажани се во табела 1.
Во овој труд за ΡΣν, 9V νι Ρ£)Σ типови на јазли се третираат високонапонските јазли на
блочните трансформатори, а не екстерните генераторски јазли [6,7].
За секој трифазен јазол на располагање се три комплексни или шест реални равенки
кои го претставуваат балансот на струи или моќности. Само за PQ јазлите, шесте
непознати големини се потполно покриени со соодветни равенки. Дванаесет непознати
големини придружени на останатите типови на јазли се покриени само со осум равенки шест претходно споменати балансни равенки и две релации кои што кореспондираат на
специфицираните (контролирани) големини. Треба да се дефинираат уште четири равенки за
да се покријат преостанатите четири непознати вредности. Овој проблем е решен во моделите
во фазен домен, а во домен на симетричните компоненти ќе биде решен во следната точка.
2.1. Јазли од типот PZV, 0V и Ρ&Σ
Јазлите од типот ΡΣν, 0V и ΡΣζ)Σ можат да се третираат на исти начин како и
генераторските јазли. На слика \а-б, прикажани се еквивалентните кола на сериската врска на
еден синхрон генератор со соодветниот блочен трансформатор за симетричните режими со
директен, инверзен и нулти редослед.
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Слика 1. - Кола на'симетричните режими на генератор со блочен трансформатор

нормализирани со Нов концепт на нормализација (а) и (б) синтетизирани
во високонапонскиот јазол на трансформаторот.
Параметрите се нормализираните со Новиот концепт на нормализација. Нормализираните
импеданции на симетричните режими на генераторот се означени со т?0, zc и z' 0 . Co _з„ 6
претставена е импедансата на заземјување на генераторот, а со е_а е означен напонот на фазата
а при неоптоварен генератор кој што & еднаков со напонот во интерниот јазол на колото
репрезент на симетричниот режим со директен редослед. Импедансата на куса врска на
блочниот трансформатор во спега Υ-Δ означена е со ζτ , a ZNT претставува импедансата на
заземјување на ѕвездиштето на високонапонската намотка. Од сликата е очигледно дека
комплексниот однос на трансформација на трансформаторот е елиминиран. Намотките на
блочниот трансформатор спрегнати во Δ се на страната на генераторот. Јазолот 1 е интерен
генераторски јазол, а јазолот 2 е високонапонскиот јазол на трансформаторот кој претставува
јазол на преносната мрежа.
Колата прикажани на слика la можат да бидат упростени како на сликата 16 каде е
покажано како генераторот и соодветниот блочен трансформатор може да се синтетизираат
во високонапонскиот јазол на трансформаторот, аналогно како што е тоа направено во
дефинирањето на проблемот на СТМ. Во овој случај параметрите на колата на симетричните
режими со инверзен и нулти редослед се потиснати во преносната мрежа односно во матрицата
на адмитанции на електроенергетскиот систем. Ваквото потиснување овозможува инјектирани
струи и моќности со нулти вредности во соодветните јазлите на колата на режимите со
инверзен и нулти редослед. Единствено инјектираните струи и моќности ќе бидат различни од
нула во јазолот на колото на режимот со директен редослед.
Сите вредности и релации можат да бидат презентирани еднакво и во фазен и во домен
на симетрични компоненти:
• Вредноста на трифазната инјектирана активна моќност во високонапонскиот јазол на
блочниот трансформатор е еднаква на тројната вредност на активната моќност во колото
на режимот со директен редослед. Загубите на активна моќност во колата на режимите со
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инверзен и нулти редослед на генераторот и соодветниот блочен трансформатор можат да
се занемарат (или доколку е потребно, тие можат едноставно да се пресметаат).
• Вредноста на трифазната инјектирана реактивна моќност во високонапонскиот јазол на
блочниот трансформатор е еднаква со тројната вредност на реактивната моќност во
колото на режимот со директен редослед, корегирана со загубите на реактивна моќност во
колата на режимите со инверзен и нулти редослед на генераторот и соодветниот блочен
трансформатор, кои во овој случај не можат да бидат занемарени. Оваа корекција се врши
спонтано, преку погоре опишаното потиснување на соодветните параметри во
еквивалентните кола на симетричните режими на преносната мрежа (слика 16).
• Аргументот на напонот може да биде специфициран за еден напон во фазен домен или за
еден напон од симетричните режими.
• Релацијата со која се претставува законот на контрола на ΑΡΗ може да биде
специфицирана со иста едноставности во фазен и во домен на симетрични компоненти.
Сега, проблемот на недостаток на четири равенки кои кореспондираат на секој јазол од
типот ΡΣν, 0V и PiQz, во домен на симетрични компоненти може да биде решен. Имено,
инјектираните струи во овој тип на јазли во колата на симетричните режими со инверзен и
нулти редослед се со вредност нула што имплицира и активни и реактивни инјектирани
моќности со вредност нула [6,7].
На овој начин, формите на моделите за НТМ презентирани во овој труд во двата
домена, се редуцираат на формите на моделите за СТМ. Секако димензиите на моделот на
НТМ се тројно поголеми во однос на соодветниот модел на СТМ. Исто така, моделот на НТМ
во фазен домен ги опфаќа сите спреги и во уравнотежените и во неуравнотежените елементи
на електроенергетскиот систем, но моделот на НТМ во домен на симетрични компоненти ги
опфаќа само спрегите во неуравнотежените елементи.
2.2.ЈазлиРб
Иако во PQ јазлите за секоја фаза се специфицирани инјектираните комплексни
моќности, инјектираните комплексни моќности во соодветните јазли во колата на
симетричните режими не можат еднозначно да се определат. Но, доколку постои "добра"
проценка на вредностите на комплексните фазни напони, тогаш и комплексните напони на
симетричните компоненти ќе бидат на располагање во секоја итерација во постапката на
решавање на НТМ. Инјектираните фазни струи и соодветните комплексни струи во јазлите на
колата на симетричните режими можат да бидат пресметани врз основа на фазните
комплексни моќности. Така, и покрај тоа што директно на располагање се фазните
инјектирани комплексни моќности во PQ јазлите, комѓшексните инјектирани моќности во
соодветните јазли во колата на симетричните режими можат да се пресметаат врз основа на
проценката на комплексните напони.
3. Модел на несиметрични текови на моќност во домен на симетрични компоненти

Равенките на потенцијали на јазлите:
•ytiio

τ τ'""

—ι"""

2-SMX1M — .WX| ~~ i.W*l

/ΤΙ
UV

претставуваат линеарен модел на HTM како што е моделот на матрица на адмитанции [3|.
Спротивно на овој модел, димензиите на моделот (3) се редуцирани од ред 3/VX3W на ред
3ΛΡ<3Λ/, M = N-2Nc (кадеА/с ебројотнагенератори).
Како што релацијата (2) е основа на сите модели на НТМ презентирани во [3,4],
релацијата (3) е основа на сите модели предложени во овој труд. Моделот (3) е унапреден во
однос на моделот (2), во однос на следново:
1. Матрицата на адмитанции (во равенка (3)) е изведена за коло без идеални трансформатори
со комплексни односи на трансформација (значи таа е симетрична и може да биде изведена
многу едноставно со помош на постапката [8]).
2. Димензиите на матрицата на адмитанции се редуцирани за сите генераторски јазли.
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3. Нема потреба од воведување ца фиктивни мали адмитанции во колото на симетричниот
режим CD нулти редослед на страната спрегната во Δ на блочниот трансформатор, заради
избегнување на сингуларноста на соодветната матрица на адмитанции.
Моделот (3) може да се распрепш со постапката на компензација [3] на три дела:
ЈТ 1 '

X

_ ¥'

~

ТТ"

_ f"

— Αί,Ι ~ iiVf

(4)

Овој распрегнат модел на HTM ги има сите три погоре спомнати предности утврдени за
моделот (3). Постапката на решавање на моделите (3) и (4) е како онаа опишана во [3].
Моделите на НТМ кои се аналопш на моделите презентирани во [4] можат едноставно да се
изведат од равенките (4). Имено, ако равенките на потенцијали на јазлите за колото на
симетричниот режим со директен редослед се помножат со дијагоналната матрица составена
од комплексните конјугирани напони за соодветтшот режим, се добиваат нови равенки:
7
fT"д/χ, —
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jVv*
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(5)

каде S w x | e вектор на комлексните инјектирани моќности во јазлите на колото од
симетричниот режим со директен редослед кој ги опфаќа и компензационите моќности со
кои е претставено влијанието на колата на симетричните режими со инверзен и нулти
редослед врз овој режим.
Земајќи ги во обзир техниките на компензација и синтетизирање, формата на
компонентата која се однесува на режимот со директен редослед во моделот за НТМ (5),
не е само слична, туку таа е и формално иста со формата на вообичаените модели за СТМ.
Од овие причини, може да се изврши генерализација на примената на стандардните
Newton-Raphson-ова и Брзата распрегната постапка развиени за решавање на СТМ, врз
решавањето на проблемот на НТМ [6,7].
4. Карактеристики на презентираниот метод
Во оваа точка извршено е одредување на ефикасноста на методите за НТМ (3) и (5)
во домен на симетрични компоненти во однос на соодветните методи во фазен домен [2]
врз база на нумеричко експериментирање. Решавани се НТМ на четири примери на
електроенергетски системи. Системот Ѕ1 содржи 3 водови и 2 генератори со блочни
трансформатори. Системот Ѕ2 е со три напонски нивоа, составен од 6 водови, 3
интерконективни трансформатори и 3 генератори со блочни трансформатори. Системот
S3 е електроенергетски систем на Македонија со 63 јазли и напонски нивоа од 400, 220 и
110 kV, составен од 53 водови, 5 интерконективни трансформатори и 9 генератори со
блочни трансформатори. Системот Ѕ4 е радијална среднонапонска мрежа со 12 надземни
водови, разгледуван единствено со цел да се испита робустноста на постапките.
Во табела 2 прикажани се мемориските барања потребни за сместување на
ненултите елементи на: матриците на Јакобијанот за моделите во фазен домен (N"'" ) и
Λ
матриците на адмитанции во домен на симетрични компоненти ( Ν " ) .
Табела 2 - Споредба на мемориски барања
СИСГЕМ
Ѕ1
Ѕ2
S3
Ѕ4

abc

N

[bytes] Ν*° [bytes]
216
2320
624
5312
27752
4056
888
5808

Разглепувани се осум режими (варијанти) на работа за секој систем. Основниот
режим на секој систем со основните параметри, секогаш е означен како варијанта V I .
Останатите седум варијанти изведени се со варирање на параметрите на
елементите и оптоварувањата на системите. Варијантите го имаат следното заначење:

P38-01 7/7

V 1 - Сите елементи на системот се уравнотежени и потрошувачите се симетрични;
соодветно режимот е симетричен; водовите се оптоварени просечно со околу 1 A/mm2.
V2- Оваа варијанта е изведена врз основа на варијантата V I . Еден вод на секое напонско
ниво за секој систем усвоен е како неурамнотежен (нетранспониран).
V3- Истиот случај како V2, со однос R/X на сите неурамнотежени водови со вредност 2/1.
V4- Еден трифазен потрошувач од V I , во секој систем, уважен е за несиметричен со
вредност на струјата нула во една од фазите.
V5- Оваа варијанта е слична како V4. Еден потрошувач во секој систем уважен е за
несиметричен со фазни оптоварувања пропорционални на вредностите 1/0,8/0,6 и
фактори на моќност еднакви на 0,9/0,8/0,7 респективно.
V6- И оваа варијанта е слична со варијантата V4. Еден потрошувач во секој систем уважен
е за несиметричен со струи со вредност нула во фазите b и с.
V7- Сите потрошувачи се симетрични како во V I , но сите водови се неурамнотежени.
V8- Сите водови се неурамнотежени и по еден потрошувач во секој систем е
несиметричен како во V5.
Бројот на итерации/време потребни за извршување на пресметки прикажани се во
табела 3.
Табела 3 - Споредување на пресметките на НТМ: во фазен домен, со Newton-Raphson-ова (N) и Брзн
распрегната постапка (F); во домен на симетрични компоненти, со модел (3), модел (5) со
Newton-Raphson-ова (N5) и Брза распрегната постапка (F5);

V

ИТЕРА1Џ1И/ВРЕМЕ( ,0'2ѕ; PC 486/ 100MHz) Рамен ст ιρτ - Ipu напони ; 0.001 критериум на конве ргенција.
S3
S4
ѕ1
Ѕ2
abc
dio
abc
dio
abc
dio
abc
dio

N
F
(3)
N5
F5
N
F
(3)
N5
F5
N
F
(3)
N5
F5
N
(3)
N5
62/24
4/9
6/8 4/31891 7/1336 100/689 3/188 9/163 2/50 3/17 3 / 1 1
VI 3/9 5П 40/6 3/4 6/4 4/58 9/23
V2 3/9 5/7 37/6 3/4 6/4 5/68 10/25 62/24 4/10 6/10 8/63627 7/1337 100/690 3/191 9/163 2/50 3/18 3/12
D
88/29 5/11
D 4/31888 57/1880 112/777 3/241 19/225 2/50 3/18 3/12
V3 3/9 7/9 22/5 3/4 10/4 5/68
96/684 4/212 8/171 2/50 3/17 3/11
V4 3/9 11/11 25/5 3/4 5/4 5/68 23/40 61/23 4/9 6/8 3/23952 9/1360
V5 3/9 9/10 42/6 3/4 6/4 4/57 13/28 61/24 4/9 6/8 3/23949 8/1343 10ШОЗ 3/201 8/168 2/50 3/17 3 / 1 1
V6 3/9 10/10 36/5 3/4 4/4 4/57 16/32 59/23 5/9 6/8 9/71553 10/1362 93/682 4/222 8/176 2/50 3/17 3 / 1 1
99/692 4/210 9/169 2/5 Г 3/20 3/15
46/20 4/11 6/10 3/23946 7/1329
V7 5/9 5/8 38/6 3/5 6/4 5/70 8/22
7/1344
3/194 8/164 2/51 3/20 3/15
6/4
61/24
4/11
5/10
3/23954
353/1539
3/9
1
1
/
1
1
41/6
3/5
4/58
15/31
V8
(Забелешки: 1 - Системот S4 e дистрибутивна мрежа, затоа F и F5 не се применети. 2 - Постојат
потешкотии при примената на F и F5 :за пресметување на режимите во мрежи со висок однос R/X -V3.)

За да се покажи осетливоста на постапката на пресметките од нивото на
оптоварување на електроенергетскиот систем (робустноста на постапката), резултатите
од пресметките за Системот Ѕ2 прикажани се во табела 4. Оптоварувањето на системот се
зголемува на тој начин што се зголемува моќноста на потрошувачите така да
2
оптоварувањето на водовите расте просечно од 0,6 до 1,35 A/mm . Разгледувани се само
симетрични режими со цел да може да се споредуваат пресметките со методите за НТМ, со
пресметките со методите за СТМ.
Табела 4 - Осетливост на пресметките од нивото на оптоварување на
системот (С - Конвергира, D - Дивергира).
Просечен
товар на вод
[A/mm2]
. 0.60
1.00
1.15
1.25
1.35

2
БРСUHA ИП ЈРАЦИИ/В FEME (10 s ; PC 486/100MHz)
a )С
di()
N
F
N5
F5
CTM
(3)
4/9
3/45
7/21
35/18
6/9
c
62/24
4/58
9/23
4/9
6/8
c
163/47
4/58
13/28
4/9
7/9
c
4/58
D
D
4/9
7/9
c

D

D

D

D

D

D

Бројот на итерации/време потребни за пресметување според методот за СТМ не се
презентирани бидејќи не би било коректно споредувањето со пресметките при примената
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на методите за НТМ. Но, тоа што секако е коректно е заклучокот дека проблемите на
конвергенција се појавуваат при исто ниво на оптоварување на системот без разлика на
постапката на пресметување.
Резултатите презентирани во табелите 2-4 докажуваат дека ефикасноста на
методите за НТМ во домен на симетрични компоненти, презентирани во овој труд, во
поглед на ангажирана меморија, време на пресметки и робустност е поголема (или
најмалку еднаква) од ефикасноста на методите во фазен домен во било кој случај. Уште
повеќе, подобрените методи за НТМ прикажани во овој труд се поефикасни од до сега
предложените методи за НТМ. Конечно, со овој труд се докажува дека методите за
пресметка на НТМ во домен на симетрични компоненти се во значителна предност
наспроти методите за НТМ во фазен домен.
5. Заклучок
Во овој труд се дефинирани и обезбедени сите потребни услови за ефикасно
решавање на проблемот на НТМ во домен на симетрични компоненти со подобре.ни
методи. Ова унапредување е постигнато на следниов начин:
1. Наместо за нормализација на параметрите да се применува стандардниот PU метод,
овде се користи Нов концепт на нормализација со што се овозможува елиминирање на
сите комлексни односи на трансформација од еквивалентните кола на симетричните
режими на електроенергетскиот систем.
2. Стандардната класификација на три типа на јазли во електроенергетскиот систем, е
проширена и дефинирана е класификација со четири типа јазли со што се обезбедува
коректен третман при достигнувањето на ограничувањата на реактивната моќност.
3. Генераторите и нивните блочни трансформатори
синтетизирани се во
високонапонските јазли на трансформаторите исто како и во класичниот проблем на
СТМ со што се овозможува редуцирање на димензиите на моделот на НТМ. Исто така,
формата на распрегнатиот дел со кој што се прикажува симетричниот режим со
директен редослед во презентираниот модел на НТМ, се редуцира на формата на
класичниот модел на СТМ. Co други зборови, овој труд претставува генерализација на
стандардните Newton-Raphosn-ова и Брза распрегната постапка за решавање на НТМ.
Конечно, големата ефикасност на методите за решавање на НТМ во домен на
симетрични компоненти изразена во потребната ангажирана меморија, времето на
пресметките и робустноста, во однос на методите за НТМ во фазен домен, потврдена е со
решавање на неколку примери кои се однесуваат на несиметрични режими на
неурамнотежени електроенергетски системи.
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ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА РЕГУЛАЦИОНИТЕ ТРАНСФОРМАТОРИ ΚΑΚΟ
УПРАВУВАЧКИ ЕЛЕМЕНТИ BO 3AMEHCKATA ШЕМА HA EEC BO
СТАЦИОНАРНА СОСТОЈБA
СОДРЖИНА
Во трудот се прикажани основните својства на идеалниот трансформатор и некои
еквивалентни преобразувања на заменски шеми на делови од електроенергетски систем
што содржат идеален трансформатор. Дискутирани се заменските шеми на енергетските
регулациони трансформатори. Даден е илустративен пример на заменска шема и
еквивалентно поедноставување на заменската шема на регулациона трансформаторска
група, составена од енергетски автотрансформатор со терциерна намотка и два
дополнителни регулациони трансформатора за независно придодавање на надолжен и
напречен напон.
Клучни зборови: идеален трансформатор, еквивалентни преобразувања, заменски
шеми, регулациони трансформатори, група на трансформатори, FACTS постројки,
управување.

REPRESENTATION OF REGULATING TRANSFORMERS AS CONTROL DEVICES
IN POWER SYSTEMS STEADY STATE EQUIVALENT CIRCUITS
ABSTRACT
This paper first presents the basic characteristics of the ideal transformer and then some of the
transformations of the equivalent circuits of the parts of power systems that contain ideal transformer.
An illustrative example of an equivalent circuit and its corresponding simplification through
transformations is given. The equivalent circuit represents a transformer group comprised of power
autotransformer with tertiary winding and two supplementary regulating transformers for independent
supplementary addition of in-phase and quadrature voltage.
Keywords: ideal transformers, equivalent transfigurations, equivalent circuits, regulating
transformers, transformer groups, FACTS stations, control.
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ВОВЕД
Управливоста на денешните електроенергетски системи (EEC) e многу мала. Од
друга страна, при современите услови на експлоатација, се настојува да се зголеми
управливоста на EEC до идеалното ниво кое би овозможило регулација на напон и на
текови на моќност низ елементите, така да потрошувачите би можеле да ги избираат
изворите и патиштата до нив, составени од водови и трансформатори, од кои ќе ја
превземаат потребната моќност и енергија. Од тие и други причини, во изминатите
неколку години започнала практичната примена на FACTS постројки [3].
Регулационите трансформатори овозможуваат ефикасна регулација на напон, а во
затворените електроенергетски мрежи и регулација на тековите на моќности [4]. Според
тоа, регулационите трансформатори се значајни управувачки елементи. Еден од
недостатоците на регулационите трансформатори е сеуште незадоволувачката
доверливост на уредот за избирање на погонскиот отцеп на регулационата намотка.
Во достапната литература тешко можат да се најдат детаљи за претставување на
регулациони трансформатори и регулациони трансформаторски групи во заменската
шема на EEC. Затоа не е користена друга литература покрај наведената.
Во додатокот на [1] приложени се табеларно редуцираните заменски шеми на некои
од таквите трансформатори, но не е дадена постапката за нивно добивање.

СВОЈСТВА НА ИДЕАЛЕН ТРАНСФОРМАТОР И ЕКВИВАЛЕНТНИ
ПРЕОБРАЗУВАЊА НА ДЕЛОВИ ОД ЗАМЕНСКА ШЕМА HA EEC ШТО СОДРЖАТ
ИДЕАЛЕН ТРАНСФОРМАТОР
Под претггоставка дека EEC e наполно симетричен, неговите елементи можат да
бидат претставени со еднофазна заменска шема. Еднофазната заменска шема на
трансформатор е составена од еден или поголем број на идеални трансформатори.
импеданции и адмитанција. На сл. 1 се прикажани неколку можни претставувања на
идеален трансформатор (ИТ) со еднофазна заменска шема.
Идеалниот трансформатор, сл. l.a), e дефиниран со следниве равенки:
(1)

/2 =

Ш> И\а

= /2 · ( ' - £ * )

a *

a)

-"

б)

в)

Сл. 1. Претставување на идеален трансформатор: а) шематски; б) со напонски зависен напонски генератор и
струјно зависен струен генератор; в) исто како б) кога јазлите α и b ce совпаѓаат.

Од равенките (1) следува:
,-/*2=0

(2)

т.е. загубите на комплексна моќност во ИТ се еднакви на нула.
ИТ е линеарен елемент со два пристапа. Доколку преносниот однос t е реален број.
ИТ е реципрочен елемент. Поларитетните точки на сл. l.a) ги одредуваат референтните
насоки на напоните и струите кои треба да се употребат во равенките (1).
Величините во равенките (1) имаат вистински или пак релативни вредности. На
пример, равенката на напони на ИТ во која величините се изразени со вистински
вредности може да биде напишана во облик:
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</.,

каде:

VB2

/» =

(4)

горниот ќндекс ° означува дека величината има релативни вредности, a t/s/ и UB2 ce базни
напони на пристапите 1-а и 2-ќ, респективно. За UB]=UMni, UB2=UMn2, каде £/Λ/η/ и UMn2 ce
номинални напони на деловите од мрежата присоединети на пристапите 1-а и 2-b,
релативните вредности се наречени единични вредности. За UB!=UB2 ce добива: t°=t.
Bo понатамошното излагање, доколку не е поинаку кажано или означено, ќе биде
претпоставено дека величините се во единични вредности, и нема да биде употребуван
горниот индекс °. Неутралниот јазол на EEC ќе биде означуван симболично со 1 или со
бројот 0.
По потреба, ИТ се претставува со шемата на сл. 1.6) или 1.в), кои се еквивалентни
на шемата на 1.а) затоа што за овие шеми се исполнети равенките (1).
На сл. 2 се прикажани некои од еквивалентните преобразувања на делови од
заменска шема на мрежа што содржат ИТ добиени со негово поместување. Јазлите со иста
ознака се совпаѓаат, т.е. имаат еднаков потенцијал.

а)
т

б)

. 2

ТТ

a* *b

ι «/7VV 1 2'2 2

МлјЈ) ^-л A A/,

в)

г)

Д)

Сл. 2. Еквивалентни преобразувања со поместување на идеален трансформатор.
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Дека преобразувањата се еквивалентни се докажува со пишување на равенките на
ИТ, Кирхофовите закони и Омовиот закон. За еквивалентирањата на сл. 2.6), 2.в) и 2.г),
наместо да е поместен ИТ може да се каже дека импеданцијата, напонскиот генератор и
струјниот генератор се поместени преку ИТ. Импеданцијата во шемите на сл. 2.6) може да
се подели на било какви два дела кои може да се постават до јазлите 1 и α, односно 2 и b.
Тоа е точно и за напонските генератори на сл. 2.в). За илустрација ќе бидат напишани
равенките на шемата од десната страна на сл. 2.д), на која се означени произволно
насоките на струите. Равенка на напони:
(5)

£ι

и no средување добиваме:
ίΖ.2* = £ / , „ · £ , · £ 2 -

а тоа е равенка и на шемата од левата страна на сл. 2.д). Равенки на струи:

2·.

L, -

(7)

а тоа се равенки и на шемата од левата страна на сл. 2.д).
Ако јазлите α и b ce совпаѓаат, напоните на јазлите 3 и a ce еднакви ЦА=(/„), јазолот
3 постанува јазол α и ИТ со пристапите b-a и 3-а може да биде изоставен затоа што
пристапот b-a e кусо споен и таму циркулира струја. При овие услови, по еквивалентното
преобразување двата ИТ ги замениле местата.
На сл. 3 се дадени еквивалентни преобразувања на неколку склопа од два меѓусебно
споени ИТ со еден ИТ. За илустрација, следниве равенки се равенки на двете шеми на
сл. З.в):

(9)
а)

б)

1 : ( ί ΐ + ί2)

Ι

в)

Сл. 3. Еквивалентирање на два ИТ со еден ИТ.

Изложените еквивалентни преобразувања овозможуваат увид во некои од
својствата на ИТ и ги поедноставуваат пресметките на електроенергетските системи.
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ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА РЕГУЛАЦИОНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
Претставување на енергетски регулациони трансформатори
Енергетски трансформатор е регулационен, ако бројот на навивките на најмалку
една од намотките може да се менува кога трансформаторот е во погон, т.е. оптоварен.
На сл. 4 е прикажана заменската шема на енергетски регулационен трансформатор
со три намотки, т.е. со три пристапи.

Сл. 4. Заменска шема на енергетски регулационен трансформатор со три пристали.

За да се постигне општост заменската шема содржи три ИТ-и, при што преносниот
однос на еден од нив е еднаков на 1Z00 ^
во единични вредности и како таков може да биде
изоставен во заменската шема. Нека претпоставиме дека е: r^lZO. Нека секоја од
намотките има регулациони отцепи. Преносните односи можат да се изразат со следниве
равенки:
WJW пЗ_, _
W2 /W.
W"
3
—f
ѓ -— — t
——
(10)
2
~" Wr /W
i ' πΐ

~" W"
"Ί

-

каде е: Wni, Wh W° (г'=1,2,3) - номинален, погонски и релативен број на навивки,
респективно, на намотките кај пристапот t'-O; £,,· (г=2,3) - номинални преносни односи на
ИТ-и помеѓу пристапите г-0 и 1-0.
Во равенките (10), /, и £,,· можат да имаат вистински или единични вредности. Како
што е познато, импеданциите Z, се определуваат приближно од обидите на куса врска за
секој од паровите на пристапи, при што погонските броеви на навивките се номинални.
Импеданциите Z, зависат од погонските броеви на навивките, и доколку овие зависности се
познати, тие би можеле да бидат уважени. Адмитанцијата ЈКсе определува приближно од
обидот на празен од, при номинален број на навивки кај пристапот на обидот. Без да се
направи значителна измена, адмитанцијатаΎможе да се присоедини на другиот јазол на
едната од импеданциите Z,·.
За енергетски трансформатори со два пристапи, во шемата на сл. 4 делот помеѓу
јазлите ѕ и 3 е отстранет, и поставуваме, на пример: ί|=1ΖΟ. Интересно е да истакнеме дека
ако претпоставиме да само намотките кај пристапот 2-0 имаат регулациони отцепи, да Ζ,
не зависи од W2°, да Z2 (импеданцијата на намоткита на пристапот 2-0) е
правопропорционално на квадратот на VK2°, и да обидите на куса врска и празен од се
направени кај пристапот 1-0, тогаш следува да Z\, Z 2 H Jfne зависат од ι2.
Претставување на дополнителни регулациони трансформатори
Дополнителните регулациони трансформатори (трансформатори за придодавање
на напон) се надолжно (редно) присоединети на мрежа. Составени се од редна и возбудна
намотка. Големината и фазниот агол на придодадениот напон, а тоа е напонот на редната
намотка, се одредени со преносниот однос на трансформаторот и напонот на возбудната
намотка. Доколку се исполнети техничките барања, а зависно од потребниот фазен агол
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на придодадениот напон, возбудната намотка е директно присоединета на еден од фазните
или меѓуфазните напони. Но во повеќето случаи е потребен одделен трансформатор кој е
присоединет напречно (шантно), за напојување на дополнителниот (редниот) трансформатор. Улогата на напречниот трансформатор може да ја има терциерната намотка на
автотрансформатор или тринамотен трансформатор.
За илустрација ќе разгледаме конкретен енергетски автотрансформатор со
терциерна намотка од која
237 ± ( 3 5 + у'40,4)
се напојувани два дополни-kV
400: л/3 kV
телни регулациони трансформатори: првиот за при1
додавање на надолжен напон, вториот за придодавање на напречен напон, сл.
5.а). Според [2], во тоа
a)
време овие трансформатори
биле во стадиум на конструирање и биле планирани за
инсталирање во една трафостаница. Во [2] се наведени
уште шест трансформаf/,
торски групи, кои веќе биле
испорачани и инсталирани,
составени од автотрансформатор со терциерна намотка и само еден дополнителен регулационен трансформатор. Шемата на сл.
б)
5.а) е превземена од [2], и на
неа дополнително се поставени поларитетните точки
на намотките, нумерирани
се јазлите, a co Wt ce означени погонските броеви
иаѕ
на навивките на намотките
;. Ќе усвоиме дека W\ e
вкупен број на погонски
навивки на двете намотки
помеѓу јазлите 1 и 0. Номиналниот напон на терциерната намотка на автотранс- в)
форматорот е 49 kV; неговите номинални моќности
се: 400/400/120 MVA. Во [2]
не се приложени заменската
шема и векторските дијаГрами на
наПОНИТе НЗ Сл.З.ТрансформаторскатагрупасоставенаоденергетскиавтотрансфорнамоТКИТе на Трансформа- матор со терциерна намотка и два дополнителни регулациони трансфорторската група.
матори за независно придодавање на надолжен и на напречен напон:

73-

За
ПОЛОЖба

на

ОЗНачената
ДВете
Пре-

а

) Еднополна шема; б) Векторски дијаграми на напони на намотките;
в) Еднофазна заменска шема.

клопки на сл. 5.а) и под
претпоставка дека трансформаторите се идеални, на сл. 5.6) се прикажани векторските дијаграми на напоните на
намотките на трансформаторската група (за подобра прегледност векторските дијаграми
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не се нацртани во размер). Напоните на намотките 1, 2 и 6 се фазни напони; напоните на
намотките 3 и 4 се меѓуфазни напони; напоните на намотките 5 и 7 се напони што се
придодаваат на фазните напони на јазелот 2. Напоните ѓ/,,ι, Uj,\, (Јс\ ce напони на двете
намотки 1 и 2, т.е. тоа се фазните напони на јазелот 1. Во еднофазната заменска шема на
сл. 5.в), автотрансформаторот е претставен со параметрите: Ζ,, Ζ2, Ζ3, ЈКј, h, h; првиот
дополнителен трансформатор е претставен со параметрите Ζ4, Υ4, Г4; вториот
дополнителен трансформатор е претставен со параметрите Z5, Υ$, ί5· Енергетскиот
автотрансформатор не е регулационен, а дополнителните трансформатори се регулациони. Според тоа W r =W m · за /=1,2,3,4,6; VV5,, и Wln ce респективно максимален број на
навивки на редната намотка на првиот и вториот дополнителен трансформатор.
Користејќи ги векторските дијаграми на напони, сл. 5.6), ги определуваме преносните
односи со вистински вредности на ИТ-и во заменската шема на сл. 5.в):

=
^=

^_^=

ί/,,, г/(1И t/,,,

л/з

z

_ 3 o ° . i l =i

(12)

3

wal -

(13)

(14)
'nf,

каде знакот - во ± ce употребува за другата положба на преклопките, од онаа прикажана
на сл. 5.а). Кога преносните односи се изразени со номиналните преносни односи,
преносните односи во равенките (11) - (14) можат да имаат вистински или единични
вредности.
За пресметки на ЕЕС-и, може да биде употребена заменската шема на сл. 5.в), но
поедноставно е таа да биде еквивалентирана со трансформатор со три пристапи, или пак
со трансформатор со два пристапи ако на терциерната намотка на автотрансформаторот
не се присоединети други елементи, како што се на пример компензациони уреди и
потрошувачи. Да ја сведеме трансформаторската група, на трансформатор со два
пристапа. Постапката на определување на импеданцијата Ζ и преносниот однос t на еквивалентниот трансформатор со два пристапа е прикажана шематски на сл. 6, при што е
земено дека е: Y\—YA=Y^—^>· Ha десната страна од шемите на сл. 6 се наведени ознаките на
сликите според кои се вршени еквивалентните преобразувања.
Π ο заменување во изразот на t:

на изразите во равенките (11) - (14) добиваме:
+ г л5 .(±W7'V90°]

(16)

Адмитанцијата Υ на пристапот 1-0, на еквивалентниот трансформатор со два
пристапи, е еднаква на адмитанцијата што се добива кај пристапот 1-0 на шемата на сл. 5.в)
кога импеданциите се занемарени, т.е. еднакви се на нула, и кога струјата на пристапот 5-0
е еднаква на нула: /5=0. Тогаш струја не тече во идеалните трансформатори со преносен
однос 12, Г4 и is, и според еквивалентните преобразувања на сл. 2.а) и 2.6) имаме:

y = L+(L+L^

(Π)

Адмитанцијата Ye присоединета помеѓу јазлите 1 и 0 на шемата на сл. б.ж), со што
се добива заменска шема на еквивалентниот трансформатор со два пристапи.
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Аналогно се постапува ако е потребно претставување на трансформаторската
група со трансформатор со три пристапи: 1-0, 5-0 и 3-0. Се определуваат импеданциите и
преносните односи на идеалните трансформатори помеѓу секој од трите парови на
приклучоци (пристапи) на заменската шема на сл. 5.в), при што се изоставени
адмитанциите.
Потоа се пресметуваат трите импеданции на еквивалентниот трансформатор со три
пристапи, а неговата адмитанција е дадена со равенката (17). Погоре веќе беа определени
импеданцијата и преносниот однос на ИТ помеѓу пристапите 1-0 и 5-0.
Од равенката (16) се гледа дека напонот што се придодава со дополнителните
регулациони трансформатори може да има било која насока (од 0° до 360°) релативно на
фазниот агол на напонот на јазелот 2. Надолжната компонента на придодадениот напон
изнесува до ±14,8% од 237 kV, a напречната компонента до ±17,1% од 237 kV. Bo [2]
наведени се уште вредностите на напоните на куса врска меѓу јазлите 1 и 5 за неутралната
и екстремните вредности на погонските отцепи на регулационите намотки:
16.9% за (-WS") = (-W,") = -1
10.5% за
14.5% за

Разгледуваната трансформаторска група е употребена само за илустрација, а не да
се толкува оправданоста на позастапена примена на таквите трансформатори во ЕЕС-и.
Тоа, техничките и економските детаљи спаѓаат во доменот на специјалистите за трансформатори.
Во изминатите десетина години многу се работело на изучувањето, развојот и
практичната примена на т.н. FACTS постројки (FACTS - Flexible Alternating Current
Transmission Systems: флексибилни системи на наизменична струја). FACTS постројката
UPFC (Unified Power Flow Controller, обединет регулатор на тек на моќност) е присоединета
на вод преку шантен и реден трансформатор. Постројката е составена од два конвертора
кои на страната на еднонасочниот напон се непосредно споени, а на страната на
наизменичниот напон имаат уште по еден трансформатор кои се неопходни за погонот на
постројката. Редниот трансформатор нема регулациони отцепи и преку него можно е
придодавање на напон, исто така, во секој од четирите квадранти, при што регулацијата е
многу брза и практично континуирана. Оттука произлегува дека заменската шема на вод
со инсталирана UPFC постројка содржи поголем број на трансформатори, и изложените
еквивалентни преобразби и постапки ја олеснуваат анализата и можат да се користат за
добивање на поедноставна заменска шема.

P38-02 9/9

a)

б)

в)

г)

(сл. З.а))

Д)

(сл. З.в))

(сл. З.а))

ж)

(СЛ.2.6))

Z =Z,+Z7/r

2

Сл. 6. Сведување на заменска шема на трансформаторската група на сл. 5. в) (Jj=
со еквивалентни преобразувања на трансформатор со два пристапа.

P38-02 10/10

ЗАКЛУЧОЦИ
Заменската шема на група на трансформатори е составена од соодветно меѓусебно
споени заменски шеми на трансформаторите што ја сочинуваат групата. Еквивалентните
преобразувања на делови од заменска шема што содржат идеален трансформатор,
изложени во трудот, овозможуваат прегледно сведување на заменска шема на група на
трансформатори, на поедноставна заменска шема со онолку пристапи колку што има
групата.
Трудот може да биде корисен за изучувањето не само на регулационите
трансформатори туку и на FACTS постројките како управувачки елементи на EEC, затоа
што FACTS постројките содржат трансформатори, а освен тоа тие се и присоединети на
EEC преку трансформатори.
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АНАЛИЗА НА ВАРИЈАНТИТЕ ЗА ПРИКЛУЧОК НА ХЕЦ КОЗЈАК,
ХЕЦ МАТКА 2 И 110/35/10 kV TC CAPAJ HA EEC HA PM

СОДРЖИНА
Во трудот накратко се изложени резултатите од анализите на варијангите за
приклучување на ХЕЦ Козјак, ХЕЦ Матка 2 и ТС Сарај на 110 kV мрежа. Анализирајќи го
приклучокот на трите ЕЕ објекти во целина и координирано, направен е обид да се
изнајде решение за идната конфигурација на високонапонската мрежа во тој регион, кое
од технички и економски аспект ќе биде најприфатливо.
SUMMARY
In this paper briefly are presented the results of the analysis of aletrnatives for connection of
HPP Kozjak, HPP Matka and SS Saraj on the 110 kV network. Analyzing the connection of these three
electric power plants integral and in coordination, we make effort to find a solution for future
configuration of high voltage regional network, technically and economically the most acceptable.
Клучни зборови: приклучување, напонски прилики, текови на моќности, ХЕЦ Козјак,
ХЕЦ Матка 2, ТС Сарај.
1.

ВОВЕД

Како дел од проектот за искористување на хидропотенцијалот на сливот на реката
Треска е изградба на хидроцентралата Козјак на истоимената акумулација. Co градба на
оваа хидроцентрала, а подоцна и со изградба на ХЕЦ Матка 2, оптимално би се
овозможило искористување на енергетските потенцијали на водите од оваа област.
Развојот на дистрибутивниот ЕЕ систем во скопското подрачје подразбира
континуирано обновување на постојната мрежа со вградување на нови елементи кои
функционално треба да се вклопат во системот, и да имаат долготрајна употреба за да се
исплати нивната инвестиција. За надминување на проблемите со зголемената
потрошувачка на ЕЕ што се очекува во иднина, како и преоптоварувањата на 35 kV водови
и трафостаници во Кондово и Сарај, како насока за доградба на ЕЕ мрежата во тој регион,
прифатено е решението за изградба на новата 110/35/10 kV TC Сарај.
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Bo населбата Сарај и во поблиската околина, како резултат на урбаната
експанзија, тешко се обезбедуваат коридори за нови надземни водови и локации за нови
110/х трафостаници. Од друга страна, поврзувањето на ХЕЦ Козјак и ХЕЦ Матка 2 на
високонапонската ЕЕ мрежа и временски и географски се поклопува со приклучувањето
на ТС Сарај. Поради тоа, приклучувањето на ТС Сарај, ХЕЦ Козјак и
ХЕЦ Матка 2 практично е да се изведе координирано, со што би се добило рационално
решение на мрежата во тој дел на EEC.

2.

ВАРИЈАНТИ ЗА ПРИКЛУЧОК НА ХЕЦ КОЗЈАК И ХЕЦ МАТКА 2 НА
ПОКУМРЕЖА

2.1.

Можни варијанти за приклучок на ХЕЦ Козјак и ХЕЦ Матка 2 на 110 kV мрежа

За приклучување на ХЕЦ Козјак кон високонапонската мрежа досега се
предвидуваа две 1 10 kV врски. Првиот вод ја поврзува ХЕЦ Козјак преку ХЕЦ Матка 2 со
ТС Скопје 3. Еден дел од овој ДВ е веќе изграден; тоа е делот од постојната ХЕЦ Матка до
градилишето на Козјак и моментно работи на 35 kV напонско ниво, а останатиот дел до ТС
Скопје 3 треба да се гради. ХЕЦ Матка 2 се планира да се гради во 2006 година.
Приклучокот на ХЕЦ Матка 2 може да се изведе со едноставно приклучување со отцеп на
овој далекувод.
Вториот вод се планира дирекно да ја поврзува ХЕЦ Козјак со ТС Скопје 3. За реализација на оваа врска постои варијанта во која ХЕЦ Козјак се поврзува со ТС Скопје 3
сонов l l O k
Меѓутоа, проучувајќи ги можностите за развој на ВН мрежа и изградбата на нови
далекуводи во овој дел од ЕЕ мрежа, согледани се и други решенија. Најпрвин, направен
е обид да се најде алтернативно решение за градбата на новиот ДВ ХЕЦ Козјак ТС Скопје 3. Имено, далекуводот ТЕЦ Осломеј - ТС Самоков - ТС Скопје 3 поминува во
непосредна близина на ХЕЦ Козјак (поминува над самата разводна постројка на
хидроцентралата). Оттука произлегува варијантата за изведба на едниот приклучок на
ХЕЦ Козјак со отцеп на овој далекувод, без да се гради планираната директна врска на
ХЕЦ Козјак со ТС Скопје 3.
Да напоменеме дека означувањето на врските на ХЕЦ Козјак како "прва" и "втора"
треба да се сфати условно; со тоа не е одреден редоследот на нивната реализација или
важноста туку се користи само како начин за идентификација на врските.

2.2.

Анализа на варијантите за пркклучок на ХЕЦ Козјак на 110 kV мрежа преку
дирекиа врска со ТС Скопје 3

Анализата на варијантите за реализација на далекуводот кој дирекно ги поврзува
ХЕЦ Козјак со ТС Скопје 3 детално се изложени во Елаборатот за приклучок на ХЕЦ
Козјак, [1]. Направена е техно-економска споредба на следните варијанти:
- Варијанта 1: Приклучок на ХЕЦ Козјак со отцеп на 110 kV ДВ ТЕЦ Осломеј ТС Самоков - ТС Скопје 3;
- Варијанта 2: Приклучок на ХЕЦ Козјак со изградба на нов 110 kV ДВ
ХЕЦ Козјак - ТС Скопје 3.
Анализите се направени за состојбата на EEC на Македонија во 2006 година, кога
се претпоставува дека се во погон и ХЕЦ Матка 2 и ТС Сарај. Од практични причини
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претпоставено е дека приклучувањето на ТС Сарај се изведува со отцеп на двосистемскиот
дел од постојниот 110 kV ДВ ТС Скопје 3 - ТС Ѓорче Петров. Анализата и оптимизацијата
на приклучокот на ТС Сарај е предмет на друг елаборат [2], и изложена е во следната
точка од трудот. Главно, разликата на состојбата на EEC во 2006 година од сегашната е
резултат на постоење на неколку нови извори:
- ХЕЦ Матка 2, со инсталирана моќност од Pg = 30 MW и Qg = 17 M V A r ;
- ХЕЦ Козјак, со инсталирана моќност од Pg = 80 MW и Qg = 60 MVAr;
- ТЕЦ Гасна, со инсталирана моќност од Pg = 150 MW и Qg = 60 M V A r .
Претпоставено е дека до 2006 година ќе биде изградена 400/110 kV ТС Штип и
400/110 kV ТС Скопје 5 како надградба на постојната 220/110 ТС Скопје 1.
Варијантите се анализирани во нормален режим на работа, како и во неколку
специјални режими со испади на некој елемент (вод или трансформатор) и/или производни
единици. При оценка на приликите во разгледуваните варијанти е почитуван принципот
според кој секоја конфигурација мора да ги задоволува критериумите за нормален режим
на работа како и за режими со испаднати елементи.
Економската валоризација на варијантите и нивната споредба е направена со
методот на актуализација.
Анализите покажаа дека и за двете разгледувани варијанти, во нормален режим на
работа, напоните во јазлите и тековите на моќности (струјните оптоварувања) на
елементите се во дозволените граници. Од режимите со испаднати елементи, интересни за
дискусија се оние во кои не е во погон ДВ ХЕЦ Матка 2 - ТС Скопје 3 или
ДВ ХЕЦ Козјак - ТС Скопје 3. Во случај на испад на ДВ ХЕЦ Матка 2 - ТС Скопје 3,
другата врска кон ТС Скопје 3, ДВ ХЕЦ Козјак - ТС Скопје 3, е оптоварен со моќност која
е приближно еднаква на трајно дозволената моќност. Слична ситуација се јавува кога
испаѓа ДВ ХЕЦ Козјак - ТС Скопје 3, тогаш гранично оптоварен е ДВ ХЕЦ Матка 2 ТС Скопје 3. Варијантата 1 има нешто поповолна распределба на моќности, односно при
наведените режими овие далекуводи се помалку оптоварени, како резултат на постоењето
на дополнителната врска на ХЕЦ Козјак кон ТС Самоков.
Техно - економските
анализи недвосмислено покажуваат дека изведбата на
втората врска на ХЕЦ Козјак треба да се реализира со отцеп на 110 kV ДВ ТЕЦ Осломеј ТС Самоков - ТС Скопје 3 (варијанта 1). Разликата во вредноста на вкупните актуализирани трошоци меѓу првата и втората варијанта е околу 3,500,000 DEM.
3.

ΒАРИЈАНТИ ЗА ПРИКЛУЧОК НА ТС САРАЈ НА 110 kV МРЕЖА

3.1.

Можни варијанти за приклучок на ТС Сарај на 110 kV мрежа

Како што беше напоменато во претходната точка, за приклучување на ХЕЦ Козјак
кон високонапонската мрежа се предвидуваат два 110 kV вода. За реализација на првата
врска ХЕЦ Козјак - ХЕЦ Матка 2 - ТС Сарај потребно е да се обезбеди едно далекуводно
поле во ТС Скопје 3. Но, локацијата на ТС Скопје 3 е со ограничени можности за ширење.
Сегашната состојба во оваа трафостаница е следна: постои една градежна резерва и една
просторна резерва која е проблематична за обезбедување и изведба. Значи, со изградба на
ова ДВ поле за приклучок на ДВ од ХЕЦ Матка 2, ТС Скопје 3 би се исполнила и би се
ограничиле можностите за понатамошна доградба. Анализите презентирани во Студијата
за високонапонската мрежа во подрачјето на град Скопје во 2000, 2005, 2010 и 2020 година
покажуваат дека ТС Скопје 3 во разгледуваниот период ја задржува улогата на важна
постројка од која се напојуваат неколку трансформаторски станици 110/х во скопскиот
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регион, а се предвидуваат идни врски кон централните делови на градот (преку ТС Козле).
За да може да се смета на ваквата улога на ТС Скопје 3 и во иднина, потребно е да се
зајакнат врските на ТС Скопје 3 со ТС Скопје 4, но за тоа е потребно ново ДВ поле во
ТС Скопје 3. Оттука, при анализите на варијантите за решавање на расплетот на водовите
во овој дел од скопскиот регион и приклучувањето на ТС Сарај, како важен критериум се
наметнува тенденцијата за зачувување (заштеда) на расположивите далекуводни полиња
за приклучок на нови водови во ТС Скопје 3.
Земајќи ги предвид сите наведени факти, и разгледувајќи го проблемот на
приклучување на ТС Сарај координирано со приклучокот на ХЕЦ Козјак и ХЕЦ Матка 2,
произлегуваат три типа на можности за приклучок на ТС Сарај:
I.
II.
III.

Приклучок на ТС Сарај со отцеп на постојните далекуводи ТС Скопјс 3 ТС Југохром или/и ТС Скопје 3 - ТС Ѓорче Петров;
Приклучок на ТС Сарај со влез-излез на новопредвидениот ДВ ХЕЦ Козјак ХЕЦ Матка 2 - ТС Скопје 3.
Варијанти во кои покрај начинот на поврзување на ТС Сарај како под 1. се
предлага и дополнителна врска кон ХЕЦ Матка 2, која се реализира со
промена на трасата на ДВ од ХЕЦ Козјак преку ХЕЦ Матка 2, кој наместо во
ТС Скопје 3 би влегувал во ТС Сарај.

Врз база на овие три можности, во [2] разработени се поголем број на варијанти.
Анализираните варијанти дадени се во долната табела:
Табела I. Варијанти за приклучок на ТС Сарај на ВН мрежа

I

II

III

Варијанта Опис на варијантитите, подваријантите и опциите за приклучок на ТС Сарај
1
Приклучок на Сарај со отцеп на ДВ Скопје 3 - Југохром
Приклучок на Сарај со отцеп на ДВ Скопје 3 - Г. Петров:
2
- подваријанта а: На двосистемскиот дел од ДВ
- подваријанти б: На едносистемскиот дел од ДВ
Приклучок на Сарај со отцеп на ДВ Скопје 3 - Матка 2 - Козјак:
3
- опција 1: Отцепот приоѓа од западната страна кон Сарај
- опција 2: Отцепот приоѓа од југоисточната страна кон Сарај
Приклучок на Сарај со отцеп на двосистемскиот дел од ДВ Скопје 3 - Југохром и
влез на ДВ Козјак - Матка 2 во Сарај преку коридорот од западната страна:
4
- опција 1: За приод се користи коридорот од западната страна
- опција 2: За приод се користи коридорот од југоисточната страна
Приклучок на Сарај со отцеп на двосистемскиот дел од ДВ Скопје 3 - Г. Петров и
влез на ДВ Козјак - Матка 2 во Сарај:
- подваријанпш а: На двосистемскиот дел од ДВ
- опцији 1: За приод се користи коридорот од загтадната страна
5
- опцији 2: За приод се користи коридорот од југоисточната страна
- подваријантп б: На едносистемскиот дел од ДВ
- опција 1: За приод се користи коридорот од западната страна
- опцији 2: За приод се користи коридорот од југоисточната страна
Приклучок на Сарај со отцеп на двосистемскиот дел од ДВ Скопје 3 - Југохром и
Скопје 3 - Ѓ.Петров, и влез на ДВ Козјак - Матка 2 во Сарај:
6
- опција I: За приод се користи коридорот од западната страна
- опцији 2: За приод се користи коридорот од југоисточната страна
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3.2.

Анализа на варијантите за приклучок на ТС Сарај на 110 RV мрежа

Анализите на варијантите од табела I се спроведени на истиот начин и со истите
претпоставки и критериуми како анализите од 2.2. за избор на начинот на изведба на
дирекната врска ХЕЦ Козјак - ТС Скопје 3.
Преку анализите се утврди дека сите разгледувани варијанти се технички
издржани.
Економските анализи направени со методот на актуализација покажуваат дека
најприфатлива варијанта, односно варијанта со најмали вкупни трошоци е варијантата 2-6,
во која приклучокот на ТС Сарај се изведува со отцеп на едносистемскиот дел од ДВ
ТС Скопје 3 - ТС Ѓорче Петров. Меѓутоа, треба да се имаат предвид и одредени технички
слабости кои се присутни кај неа.
Прво, ваков начин на приклучок на ТС Сарај значи дека двете електрични
централи од овој регион, ХЕЦ Козјак и ХЕЦ Матка 2, произведената енергија ја
пласираат во системот само преку една трансформаторска станица - ТС Скопје 3. Тоа од
аспект на доверливост и сигурност во напојувањето, не е добро решение.
Второ, со избор на оваа варијанта, сите расположиви полиња во ТС Скопје 3 се
резервираат, а останува просторна резерва само за уште едно поле. Реализацијата на
просторната резерва е проблематична и дискутабилна.
Овие проблеми се надминуваат со варијантите, во кои се предвидува влез на
ДВ ХЕЦ Козјак - ХЕЦ Матка 2 во ТС Сарај (можност 3, односно варијанти 4,5 и 6).
Можни се два коридори за пристап до ТС Сарај: од западната и југоистичната страна.
Од табелата II во која се споредени почетните инвестиции по варијантите, се гледа
дека ако приклучокот на ТС Сарај се изведе со отцеп на едносистемскиот дел од
ДВ ТС Скопје 3 - ТС Ѓорче Петров и влез на ДВ ХЕЦ Козјак - ХЕЦ Матка 2 во ТС Сарај
од југоисточна страна, варијанта 5-62, почетните инвестиции се зголемуваат за
240,000 DEM, но се решаваат претходните два проблеми.
Табела II. Споредба на почетните инвестиции на варијантите
за приклучок на ТС Сарај
Варијанта

Инвестициони
трошоци
106 DEM

варијанта_2 б
варијанта_2_а
варијанта_1
варијанта 3_2
варијадта '.5 62 » ,· варијанта 5 а2
варијанта_4_2
варијанта 5 61
варијанта 5 al
варијанта 4 1
варијанта 3 1
варијанта_6_2
варијанта 6_1

3.105 ,
3.134
3.166

3.204
3.245 ,
3.374
3.406
3.525
3.554
3.586
4.083
4.937
5.117

Разлика во однос на
најефтината варијанта
10б DEM

./: ·', ,',0.000

о.озо

.. . , '

0.062
0.099
0.240
0.270
0.302
0.420
0.450
0.482
0.978
1.832
2.012

:
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Ако се споредат вкупните актуелизирани трошоци за варијантите во кои се
предвидува влез на ДВ ХЕЦ Козјак - ХЕЦ Матка 2 во ТС Сарај (табела Ш), најповолна е
варијантата 4-2, во која ТС Сарај е приклучен на двосистемскиот дел од ДВ ТС Скопје 3 ТС Југохром и ДВ ХЕЦ Козјак - ХЕЦ Матка 2 во ТС Сарај влегува од југоисточна страна.
Помалите вкупни трошоци на оваа варијанта во однос на другите се должат на
најповолната распределба на тековите на моќности низ локалните далекуводи, што значи
и најмали загуби на моќност и енергија. Ваква изведба на приклучокот ги поскапува
почетните инвестиции за околу 300,000 DEM, a вкупните валоризирани трошоци за период
од дваесетина година во однос на варијантата 2-6 се поголеми за околу 680,000 DEM.
Табела III. Споредба на варијантите за приклучок на ТС Сарај
според вкупните валоризирани трошоци
ρ = 8%

Цена на чинење
Boia'DEM
варијанта_2_б
варијанта_2 а
варијанта_4 2
варијанта 1
варијанта_3 2
варијанта_4 1
варијанта_5 а2
варијанта_5 62
варијанта 5 а!
варијанта_5 61
варијанта 6 2
варијанта_3 1
варијанта_6 1

4.

за τ = 3500 h
5.310
5.322
, 5.981
5.990
6.426
6.568
6.860
6.952
7.412
7.469
8.599
8.707
9.220

ρ = 6%

за τ = 2886 h
5.304
5.322
5.939
5.881
6.251
6.471
6.655
6.722
7.158
7.198
8.569
8.369
9.130

за τ = 3500 h
.

5.682
5.690
6.415
6.465
6.968
7.070
7.446
7.559
8.061
8.133
9.216
9.485
9.911

за τ = 2886 h
5.675
5.690
6.365
6.338
6.764
6.957
7.207
7.291
7.765
7.816
9.181
9.091
9.805

ЗАКЛУЧОК

Деталните анализи на варијантите за приклучок на ХЕЦ Козјак, ХЕЦ Матка 2 и
ТС Сарај ги истакнуваат предностите и слабостите на сите понудени решенија, со што се
овозможува оптимален избор на приклучок со најдобри технички и економски
карактеристики.
Дирекната врска на ХЕЦ Козјак кон ТС Скопје 3 најповолно е да се изведе со
отцеп на постојниот 110 kV ДВ ТС Самоков - ТС Скопје 3.
За другата врска од ХЕЦ Козјак кон EEC на која се приклучува и ХЕЦ Матка 2,
постојат две опции: да завршува или во ТС Сарај или во ТС Скопје 3. Од изборот на
крајниот јазел од оваа врска непосредно зависи и начинот на изведба на приклучокот на
ТС Сарај кон ВН мрежа, како и координацијата и редоследот на изведбата на врските на
овие ЕЕ објекти на 110 kV мрежа.
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Слика 1. Приклучок на ТС Сарај со отцеп на едносистемскиот дел од
ДВ ТС Скопје 3 -ТС Ѓорче Петров (варијанта 2-6)
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Слика 2. Приклучок на ТС Сарај со отцеп на едносистемскиот дел од
ДВ ТС Скопје 3 - ТС Горче Петров и влез на ДВ ХЕЦ Козјак ХЕЦ Матка 2 во ТС Сарај (варијанта 5-62)
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Слика 3. Приклучок на ТС Сарај со отцеп на двосистемскиот дел од
ДВ ТС Скопје 3 - ТС Југохром и влез на ДВ ХЕЦ Козјак - ХЕЦ Матка 2 во
ТС Сарај (варијанта 4-а2)
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Електротехнички факултет, Скопје
НЕКОИ АСПЕКТИ НА РАЗВОЈОТ НА ВИСОКОНАПОНСКАТА МРЕЖА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА
СОДРЖИНА
Развојот на преносната мрежа е во тесна врска со развојот на изворите и потрошувачите. После период од петнаесетина години со релативно низок раст на потрошувачката
на електрична енергија и стагнација во градбата на нови извори, во првите две децении од
овој век се очекува значително зголемување на потрошувачката на електрична енергија и,
соодветно на тоа, зголемена динамика на градба на нови извори во Република Македонија.
Во трудот се презентирани најважните аспекти на предложениот развој на високонапонската мрежа до 2020 година, но и можностите за развој и после оваа година.
1.

ВОВЕД

Високонапонската мрежа, како еден сегмент (или дел) на EEC треба да ги следи
промените во останатите сегменти на EEC, особено изградбата на новите извори и
зголемувањето на потрошувачката на електрична енергија. Ова е особено значајно за
системите каков што е EEC на Република Македонија во којшто постои изразита концентрација на производни единици во региони релативно оддалечени од поголемите потрошувачки центри.
Во последните петнаесетина години од дваесеттиот век порастот на
потрошувачката на електрична енергија не ги следел претходните (релативно високи)
предвидувања, па поради тоа е одложена за подоцнежен период и изградбата на некои
нови извори коишто биле предвидени за влегување во погон во овој период. Поради тоа, и
развојот на високонапонската мрежа (ВНМ) бил забавен. Покрај тоа, во истиот период е
завршена изградбата на дел од гасоводниот систем во Република Македонија, a co тоа
станале реални можностите за производство на електрична енергија во електроцентрали
лоцирани релативно блиску до потрошувачите, со намалени проблеми поради загадување
на човековата околина, присутни кај термоелектроцентралите на јаглен.
Како резултат на новонастанатата состојба, било неопходно да се преиспитаат
претходните планови за развој на ВНМ. Во текот на 1999 и 2000 година, за потребите на
„Електростопанство на Македонија" (ЕСМ), се изработени две Студии за развој на ВНМ
во Република Македонија [1,2].
Задачата на Студиите од овој тип е да се дефинира развојот на мрежата, така што
да бидат задоволени техничките критериуми за работа на системот како во нормални
режими така κ во режими со испаднати елементи. При тоа, новите инвестициони вложувања и трошоците за одржување на опремата треба да бидат минимални. Во рамките на
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овој труд накусо ќе бидат изложени некои од поважните аспекти на можните правци на
развој на ВНМ во Република Македонија до 2020 година.
2.

ПРАВЦИ НА РАЗВОЈ НА ВИСОКОНАПОНСКАТА МРЕЖА

Како што може да се заклучи и од нивните наслови, Студиите се однесуваат на
релативно долг временски период. Само за илустрација, на крајот од тој период (во 2020
година), според предвидувањата на ЕСМ, оптоварувањето на EEC во максималниот
режим се очекува да биде околу 2400 MW, односно скоро двојно повеќе отколку во 1997
година. Co оглед на тоа што период од дваесет и повеќе години е релативно долг период за
точно и детално планирање дури и за електроенергетските извори, стручните служби на
ЕСМ предвиделе четири различни сценарија (А, Б, Β и Г) за развој на изворите.
Заедничка карактеристика за сите сценарија е тоа што се претпоставува дека до
2020 година ќе бидат во погон сите постојни термоелектроцентрали (ТЕЦ). Покрај тоа, во
сите сценарија се предвидени ХЕЦ Козјак, Матка 2 и Бошков Мост и една ТЕЦ на гас со
комбиниран циклус во Скопје. Но, во останатите карактеристики, сценаријата значително
се разликуваат како по локацијата на изворите, така и според примарните облици на
користената енергија. Овие разлики се најизразени во периодот од 2010 до 2020 година.
На пример, во сценариото означено со A ce предвидува изградба на четири гасни
ТЕЦ (665 MW) и пет ХЕЦ со моќност од околу 450 MW 1 . Во сценариото Б се предвидува
високо искористување на хидропотенцијалот (7 ХЕЦ со околу 680 MW) и само три ТЕЦ
(две на гас и една на јаглен) со моќност од 465 MW. Во сценариото Β се предвидени само
четири ХЕЦ (390 MW) и две ТЕЦ (една гасна и една нуклеарна) со моќност од 765 MW. На
крајот, во сценариото Γ се предвидува минимална изградба на извори на територијата на
Република Македонија (210 MW во четири ХЕЦ и 465 MW во три гасни ТЕЦ), но затоа пак
во максималниот режим се предвидува увоз од 400н-450 MW.
Се разбира, големите разлики помеѓу сценаријата за развој на изворите
наметнуваат и релативно големи разлики во развојот на ВНМ. Оваа констатација пред се
се однесува на развојот на мрежата 400 kV од едноставна причина што сите поголеми
извори (со исклучок на ТЕЦ на гас во скопскиот регион) се предвидени да се приклучат на
таа мрежа. Покрај тоа, во 2020 година во сите сценарија на потегот Битола-МариовоНеготино ќе бидат лоцирани електроцентрали со повеќе од 50% од вкупната инсталирана
моќност на изворите во EEC на Република Македонија. Од друга страна, во истата година
само во подружниците на ЕСМ во Скопје, Куманово, Тетово и Гостивар (вклучувајќи ги и
директните потрошувачи во овој регион) ќе бидат лоцирани потрошувачи со повеќе од 50
% од вкупното оптоварување во максималниот режим. Според тоа, јасно е дека мрежата
400 kV треба да послужи за пренос на релативно големи моќности од југот на земјата кон
северните делови. Практично, со текот на времето, мрежата 110 kV ќе прими главно
локален или регионален карактер.
2.1

Развој на високонапонската мрежа до 2002 година

Втора значајна карактеристика на EEC на Република Македонија е тоа што
источно од реката Вардар не постои, ниту пак се предвидува (освен во Скопје), некој
поголем извор. Според тоа, независно од сценаријата за развој на изворите, развојот на
мрежата 400 kV кон исток (Штип) се наметнува како приоритет во првите години од
разгледуваниот период. Во првата фаза на проширувањето на мрежата 400 kV кон Штип е
доволно да се изгради вод 400 kV од Дуброво и ТС 400/110 kV/kV co еден трансформатор од
300 MVA во Штип. Ако овој зафат се реализира до крајот на 2002 година (заедно со уште
1

Моќностите на електроцентралите претставуваат моќност на прагот на преносот со која што истите ќе
учествуваат во покривањето на системскиот максимум. Во принцип, тие се еднакви на инсталираната
моќност на електроцентралите на праг на преносот.
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еден вод 110 kV од Штип до Кочани), проблемите со ниски напони и релативно високо
оптоварени водови во источниот и североисточниот дел од Република Македонија ќе
бидат надминати до 2010 година.
Покрај проширувањето на мрежата 400 kV кон Штип, до 2002 година се предвидува
и поврзување на EEC на Република Македонија со EEC на Грција со водот 400 kV помеѓу
ТЕЦ Битола и идната постројка во Лерин. Овој вод е многу значаен за EEC на Република
Македонија затоа што значително ја подобрува динамичката стабилност на системот.
Од останатите зафати во ВНМ, а коишто се од системски карактер, треба да се
издвојат промените во делот од мрежата 110 kV во северозападниот дел на Република
Македонија. Во рамките на тие зафати спаѓаат: а) реконструкција на водот ТЕЦ Осломеј
- ХЕЦ Вруток и негово свртување во ТС Гостивар, наместо во ХЕЦ Вруток; б)
одвојување на ТС Гостивар од водот ХЕЦ Вруток - ТС Полог и неговото приклучување
на водот ХЕЦ Вруток - ТС Југохром; в) приклучување на ТС Југохром и на водот ТС
Скопје 1 - ТС Теарце - ТС Тетово 1; г) изградба на нов вод помеѓу ХЕЦ Вруток - ТС
Тетово 1.
Се разбира, покрај овие водови и измени во ВНМ, потребно е да се изградат и
соодветни водови за приклучување на новите ТС 110/х kV/kV и новите извори, а исто така
да се реконструираат и некои водови поради нивната дотраеност.
Ако до 2002 година се реализираат предвидените зафати во ВНМ и, се разбира,
сите предвидени извори влезат во погон, напоните на собирниците и оптоварувањата на
елементите во системот ќе бидат во дозволените граници, како во режимите без
испаднати елементи, така и во режимите со еден испаднат елемент (вод или
трансформатор).
2.2

Развој на високонапонската мрежа од 2002 до 2010 година

Во периодот 2002+2010 година не се предвидуваат големи промени во развојот на
изворите. Во сценаријата Α и Б се предвидени по еден термоблок (во Неготино на гас и во
Битола на јаглен), додека во сценаријата Β и Γ се предвидува увоз до 200 MW во максималниот режим. Исто така, во сценаријата А, Б и Γ се предвидува и втора гасна ТЕЦ во
Скопје.
Поради тоа, не е неопходно проширување на мрежата 400 kV во овој период. Во
мрежата 110 kV се предвидени два поголеми зафати и тоа: двосистемски вод ТС Дуброво ТС Струмица 2 и двосистемски вод ТС Битола 2 - ТС Охрид 3. Co изградбата на овие два
вода ќе се надминат проблемите со прениски напони и/или преоптоварени елементи при
испади на некои од елементите во југоисточниот и југозападниот регион, соодветно.
Тука треба да се напомене дека и до 2010 година не е неопходно да се изгради нова
ТС 400/110 W/kV во Скопје (ТС Скопје 5), доколку во овој регион се изградат две гасни
ТЕЦ со вкупна моќност од околу 260 MW. Ho, ако се изгради само една ТЕЦ и ако
техничките критериуми за работа на мрежата треба да бидат исполнети при едновремен
испад на елемент (вод или трансформатор) и еден агрегат, во скопскиот регион е
неопходно да се изгради нова ТС 400/110 kV/kV, барем со еден трансформатор од 300 MVA.
2.3

Развој на високонапонската мрежа од 2010 до 2020 година

Во овој период, пред се поради зголемувањето на потрошувачката, е потребно да се
изгради нова ТС 400/110 kV/kV во Скопје (реконструкција и проширување на постојната
ТС 220/110 kV/kV Скопје 1) и да се вгради уште еден трансформатор 400/110 kV/kV во ТС
Штип. Покрај тоа, во мрежата 110 kV e потребно да се изградат следниве водови: ХЕЦ
Вруток - ТС Тетово 1 (втор вод) и двосистемски вод ТС Скопје 1 - ТС Куманово 1
(реконструкција на постојниот вод). Практично, со овие зафати се обезбедува непречено
функционирање на ВНМ во сценариото Γ во режимите без испаднати елементи. На тој
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начин, всушност е дефинирана и првата варијанта на развој на мрежата којашто многу
малку се разликува од мрежата 400 kV на почетокот на разгледуваниот период2.
Во режимите со еден испаднат елемент проблеми со прениски напони и/или преоптоварени водови се јавуваат во источниот дел при испад на водот 400 kV ТС Дуброво - ТС
Штип. Co цел да се надминат овие проблеми, во [2] се анализирани три подваријанти: 1)
втор вод од ТС Дуброво; 2) вод ТС Ттип - ТС Радомир; 3) вод ТС Штип - ТС Скопје 5.
Покрај овие три подваријанти на развојот на мрежата во источниот регион, е анализирана
и четврта подваријанта во којашто, покрај поврзувањето на Штип со Дуброво со уште
еден вод (прва подваријанта), се предлага нов интерконективен вод ТС Скопје 5 - ТС
Радомир3.
Втората варијанта на развој на ВНМ се разликува од првата само во постоењето на
ТС Мариово. И во оваа варијанта, за решавање на проблемите во источниот регион и
поврзувањето со Бугарија се анализирани четирите подваријанти како и во првата варијанта.
Косово Б
Скопје 5

Косово Б
Радомир

Радомир

Скопје 5

Штип

Битола 2

Битола 2
Мариово

Дуброво

Лерин

а) прва варијанта

Солун

б) втора варијанта

Слика 1 Конфигурации на мрежата 400 kV во 2020 година во
првата и втората варијанта (втора подваријанта)
Втората варијанта (во сите подваријанти) ги задоволува техничките критериуми и
во режимите без испаднат елемент и во режимите со еден испаднат елемент во системот.
Но, во сценариото Β во коешто во ТС Мариово се приклучени извори со вкупна моќност
од 840 MW, при испад на некои од водовите 400 kV ce јавуваат релативно високи
оптоварувања на водовите во битолско. Исто така, поради високата оптовареност на
водовите 400 kV можно е да се очекуваат и проблеми со динамичката стабилност во случај
на испад на еден од водовите кон ТС Мариово.
Во третата варијанта се предлага проширување на мрежата 400 kV кон северозапад
со изградба на водот ТС Мариово - ТС СеЗап - ТС Скопје 5 и изградба на ТС 400/110
kV/kV СеЗап во полошката котлина. Во четвртата варијанта, наместо вкрстување на
водовите ТС Битола 2 - ТС Скопје 4 (постоен) и ТС Мариово - ТС СеЗап, се предлага
нивно пресекување во северниот дел од пелагониската котлина и формирање на водовите
ТС Битола 2 - ТС СеЗап и ТС Мариово - ТС Скопје 4. И во двете последни варијанти во
ТС СеЗап и ТС Скопје 5 се предвидува по еден трансформатор 400/110 kV/kV. Покрај тоа,
Редните броеви на варијантите за развој на ВНМ употребени во овој труд се разликуваат од редните
броеви на варијантите прикажани во Студиите [1,2].
Во текот на изработката на Студиите [1,2], но и во текот пишувањето на овој текст (почеток на 2001
година), реализацијата на предвидениот интерконективен вод 400 kV ТС Дуброво - ТС Штип - ТС Радомир
(Бугарија) не била извесна.
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во овие варијанти не е потребно да се гради вториот вод ХЕЦ Вруток - ТС Тетово 1. За
надминувањето на проблемите во источниот дел и поврзувањето со Бугарија се
разгледувани првата, втората и четвртата подваријанта.
Направените анализи на работата на EEC на Република Македонија во сите варијанти и :за сите сценарија укажуваат дека третата и четвртата варијанта имаат несомнена
техничка предност пред другите варијанти (помали загуби на активна моќност во максималниот режим, подобри напонски прилики, поголема резерва, поголеми можности за
транзит и поголем степен на сигурност). Но, од друга страна овие две варијанти имаат и
највисоки инвестициони вложувања. За илустрација, инвестиционите вложувања (само во
делот од мрежата 400 kV и трансформацијата 400/110 kV/kV) во третата и четвртата варијанта (втора подваријанта) се за околу 2,2 пати повисоки отколку соодветните вложувања
во втората варијанта. Или, во апсолутен износ, таа разлика изнесува 5СН60 милиони
германски марки.
Сосема е разбирливо дека новите инвестициони вложувања треба да бидат и
економски оправдани. За таа цел најсоодветно е да се користат методи за динамичка анализа (метод на дисконтни трошоци). Но, во овој случај тоа не било можно да се направи од
неколку причини. Најнапред, инвестиционите вложувања треба да се случат после
десетина години, односно објектите што ќе се изградат, треба да се вреднуваат само во
еден кус временски период од помалку од десет години. Исто така, на крајот од
разгледуваниот период анализираните инвестициони вложувања ќе имаат висока
остаточна вредност, а за да може таа правилно да се вреднува, за периодот после 2020
година е потребно да се познаваат насоките за развојот на изворите. За жал, овие
информации досега не биле расположливи и секакво користењето на високата остаточна
вредност (особено во третата и четвртата варијанта) може да се користи за шпекулативни
цели.
Косово Б

Косово Б

СеЗап

Битола 2

Лерин

а) трета варијанта

4Солун

б) четврта варијанта

Слика 2 Конфигурации на мрежата 400 kV во 2020 година во
третата и четвртата варијанта (втора подваријанта)
Поради тоа, споредбите на варијантите се правени со статичка анализа, односно
споредувани се само инвестиционите вложувања. Според тие споредби, за сценариото Γ
(минимална изграденост на изворите во Република Македонија) се предлага првата
варијанта. За сценаријата Α и Б втората варијанта има најмали инвестиции и би била
економски поисплатлива од третата или четвртата варијанта. Во сценариото Β предност
имаат третата или четвртата варијанта. Во ова сценарио четвртата варијанта има мала
предност во однос на третата варијанта поради тоа што на овој начин се обезбедува
покуса врска помеѓу ТС Мариово и ТС Скопје 4.
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Дополнителен проблем при вреднувањето на варијантите бил и фактот дека после
2020 година, покрај новите извори на електрична енергија за задоволување на зголемувањето на потрошувачката, е потребно да се изнајдат начини за замена на постојните ТЕЦ
на јаглен.
Но, и покрај големите непознаници за развојот на изворите после 2020 година,
сигурно е дека потрошувачката на електрична енергија ќе расте, единствено не е познато
колкава ќе биде големината на тој пораст. Оттука се наметнува фактот дека и мрежата
400 kV ќе треба соодветно да се проширува и покрај можностите некои од новите
капацитети (особено тие на гас) да се приклучуваат на мрежата 110 kV, блиску до
потрошувачките центри. Според податоците за прогнозираната потрошувачка во 2020
година, покрај предвидените трансформации 400/110 kV/kV, во периодот по 2020 година
може да се очекува дека ќе бидат потребни и дополнителни ТС 400/110 kV/kV и тоа на
следните локации: во северозападниот регион (ТС СеЗап), во југозападниот регион (ТС
Охрид), во североисточниот регион (ТС Куманово) и евентуално во уште една (трета) ТС
400/110 kV/kV во скопскиот регион. Според тоа, некои од можните конфигурации tia
мрежата 400 kV no 2020 година се прикажани на сликате 3 и 4.
Предложените варијанти на развој на ВНМ овозможуваат изградба на мрежата во
фази. Имено, првата и втората варијанта можат да се сметаат како почетни фази во
изградбата на мрежата. Реализацијата на третата или четвртата варијанта би уследила
кога за тоа ќе се создадат услови. Слична констатација важи и за подваријантите на
развојот во источниот регион. Втората подваријанта може да се смета за почетна фаза во
рсализацијата на комбинација од втората, третата и делумно четвртата подваријанта.

Косово Б

СРЈ

т

Скопје 5
Скопје 6
СеЗап
Тирана

ι

\
\
\

φ
Куманово Τ

[Скопје 4

Радомир

/
Штип

Слика 3 Можна конфигурација на мрежата 400 kV no 2020 година со ТС Мариово
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^СРЈ

СколјеЅ 1

V

Ра

и

Д°; Р

Елбасан
1

>Лерин

Дуброво

^Солун

Слика 4 Можна конфигурација на мрежата 400 kV no 2020 година без ТС Мариово
2.4

Развој на високонапонската мрежа во северозападниот регион

Врз основа на претходно изложеното може слободно да се заклучи дека мрежите α
номинален напон понизок од 400 kV постепено ја губат преносната улога и се повеќ<
добиваат локална или регионална улога. Мрежата 220 kV во Република Македониј;
(вклучувајќи ги и водовите од ТС Скопје 1 до ТЕЦ Косово А) е изградена во периодсг
1964-4972 година и досега не е ништо направено за нејзино проширување. Покрај тоа
според информациите од ЕСМ, постариот вод од Скопје 1 до Косово A e во многу лош;
состојба, a co оглед на развојот на настаните во последниве неколку години, може да с<
случи и вториот вод (во погон од 1971 година) да ја доживее истата судбина. Ова особенс
важи поради непостоењето на реални можности за размена на моќност и енергија прек^
овие водови помеѓу EEC на Македонија и Косово. Според тоа, водот 220 kV TC Скопје 1 ХЕЦ Вруток и соодветните трансформации имаат само регионален карактер. Улогата нг
оваа мрежа дополнително ќе опадне со влегувањето во погон на ТС Скопје 5.
Тука сосема оправдано може да се постави прашањето дали е економск^
исплатливо постоењето на ова напонско ниво во EEC на Македонија. На пример, водот
Скопје 1 - Вруток може да се користи под напон 110 kV во целост или пак делови од то
вод да се користат за локални потреби на потегот Скопје - Вруток. Втора алтернатива б&
била водот комплетно да се напушти и неговата траса (делумно или целосно) да «
искористи за нови водови 110 kV или 400 kV. И во двата случаја ќе се одбегнат трошоците
за одржување на опремата во ТС Скопје 1 и ХЕЦ Вруток и одржувањето на водовите ко>
Косово А. Дополнително, во постројките ТС Скопје 1 и ХЕЦ Вруток ќе се обезбедѓ
простор за нивно проширување, што е особено важно за ТС Скопје 1 којашто се
предвидува да се надгради со трансформација 400/110 kV/kV.
Се разбира, за донесување на конечната одлука е потребно да се направат дополнителни технички и економски анализи. Во рамките на Студијата [2] е направена куса
анализа какви се ефектите од ваквите зафати. Врз основа на резултатите од тие анализи
може да се заклучи дека дури и напуштањето на водот Скопје 1 - Вруток овозможува
непречена работа на системот во текот на разгледуваниот период.
2.5

Нови интерконективни водови

Во текот на изработката на Студиите [1,2] и во моментот на пишување на овој труд.
изградбата на водот 400 kV Дуброво - Штип - Радомир била неизвесна и покрај желбата
на ЕСМ и бугарскиот партнер за негова реализација. Поради тоа, во Студијата [2] се раз-
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глсдуиани две можности за поврзување со источниот сосед. Од аспект на вкупннте
инвестициони вложувања варијантата Дуброво - Штип - Радомир има предност и воедно
овозможува двострано напојување на постројката во Штип. Од друга страна,
поврзувањето на Скопје со Радомир иако има извесни технички предности, бара повеќе
средства (вклучувајќи го и водот Дуброво - Штип). Исто така, предуслов за таа врска е
постоењето на постројката ТС Скопје 5.
На почетокот на 2001 година ЕСМ веќе има донесено одлука за изградба на ТС
Скопје 5 со што поврзувањето со Бугарија може да се реализира на двата начина. Во
првата фаза може се изградат водовите 400 kV ТС Дуброво - ТС Штип и ТС Скопје 5 - ТС
Радомир. Во моментот кога ќе биде неопходно да се обезбеди двострано напојување на
постројката во Штип (после 2010 година) тоа може да се реализира со изградба на
разводна постројка во близината на Куманово и вод 400 kV од таа разводна постројка до
ТС Штип (како што е покажано на сликите 3 или 4). На тој начин, се обезбедува подобро
поврзување на скопскиот регион со јака точка во EEC на Бугарија, а воедно се
овозможува двострано напојување на постројката во Штип и многу едноставно
поврзување на идната ТС 400/110 kV/kV Куманово, кога за тоа ќе дојде време. Се разбира,
недостатокот на овој начин на поврзување со Бугарија е забрзаната динамика на
инвестирање во мрежата во овој дел од земјата.
Во Студијата [2] не се разгледувани други интерконективни водови. Се смета дека
постојните интерконективни водови 400 kV (кон Солун и Косово Б) и новите кон Лерин и
Радомир ќе бидат доволни за реализација на значителни размени помеѓу EEC на
Република Македонија и останатите EEC на Балканот во догледен период. Покрај тоа, во
моментот не постојат реални можности за нови интерконективни водови на напонското
ниво 400 kV кон Албанија. Идеата за поврзување на ТС Битола 2 со Елбасан (или некоја
друга точка во јужна Албанија) во овој момент не е атрактивна за нашиот систем затоа
што по тој вод реално може да се очекува само извоз кон Албанија, а повеќе од веројатно
е дека EEC на Република Македонија ниту во блиска иднина ниту подоцна нема да има
вишок на електрична енергија. Се разбира, доколку во блиска иднина се јави потреба од
изградба на постројка 400/110 kV/kV во охридско-струшкиот регион, тогаш можниот вод
кон јужна Албанија би можел да се искористи за напојување на новата постројка.
Во последниве десетина години се разгледува можноста за поврзувањето на EEC на
Република Македонија со EEC на Албанија преку водот 220 kV Вруток - Бурели. Во
рамките на Студијата [2] оваа врска не е анализирана затоа што, како што покажале и
некои други претходни анализи, преку тој вод не можат да се очекуваат значителни
размени, па поради тоа таа врска нема големо влијание врз работата на EEC на Република
Македонија. Имено, водот би поврзувал еден изразито потрошувачки регион во средна
Албанија и точка во Република Македонија која има суфицит на моќност во
максималниот режим што значи дека во тие режими водот би служел главно за извоз.
Исто така, може да се постави прашањето дали е рационално поврзувањето со Албанија
да се изведе на напонско ниво 220 kV пред да се донесе одлука за судбината на мрежата 220
kV во Република Македонија. Имено, водот 220 kV Вруток - Бурели нема значително да ја
подбри улогата на оваа мрежа во Република Македонија. Напротив, неговата изградба
само ќе наметне обврска за натамошно инвестирање во напонското ниво 220 kV, иако
можеби дополнителните анализи ќе покажат дека е поисплатливо да се укине ова
напонско ниво.
Сосема е поинаква ситуацијата ако оваа врска се направи на ниво 400 kV. Ho, во
овој момент Албанија нема развиена мрежа 400 kV. Постојат најави за продолжување на
таканаречената Адриатик линија јужно од Подгорица и поврзување на Подгорица со
Елбасан. Ако оваа варијанта за развој на мрежата 400 kV во Албанија стане реалност,
тогаш водот Вруток - Бурели би можел да се изведе за напонско ниво 400 kV, a во прво
време да се користи под напон 220 kV. Кога за тоа ќе се створат услови (проширување на
мрежата 400 kV во западниот дел од Република Македонија и изградба на постројка 400 kV
во Тирана), водот може да се продолжи до Тирана и да се користи за проектираното
напонско ниво.
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3.

ЗАКЛУЧОК

Bo трудот се презентирани најважните карактеристики на предложениот развој на
ВНМ на Република Македонија до 2020 година. Покрај тоа е дадена визија за можниот
развој на мрежата и по овој период. Реализацијата на предложените варијанти на развој на
мрежата многу ќе зависи од реализацијата на развојот на изворите и развојот на потрошувачката на електричната енергија. Co оглед на фактот дека анализираниот период е
релативно долг, може да се очекува дека развојот на изворите и да не се одвива слоред
предвидените сценарија или пак потрошувачката на електрична енергија да не се
зголемува според предвидената динамика. Ова особено се однесува на крајот на
разгледуваниот период бидејќи тогаш се очекува постојните ТЕЦ на јаглен да престанат
да работат поради исцрпеност на рудниците.
Значајна карактеристика на предложените варијанти за развој на ВНМ е тоа што
мрежата може да се изведува во фази, почнувајќи со првата варијанта. Третата или
четвртата варијанта можат да се реализираат и по 2020 година ако динамиката на пораст
на потрошувачката (за целиот систем или за одделните региони) биде помала од
предвидената. Тие претставуваат солидна основа за развој на мрежата по 2020 година.
4.
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ПРИДОНЕС НА НОВИТЕ ИНТЕРКОНЕКТИВНИ ВОДОВИ 400 kV
КОН ГРЦИЈА И БУГАРИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕТО
НА СТАБИЛНОСТА HA EEC HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ABSTRACT: Contribution of the new 400 kV interconnections to the stability of Macedonian
Power System is considered in the paper. Analyses of this contribution were done during the
elaboration of the macedonian high voltage power network expansion study for the next twenty
years. They were expected to assess the justification of the two 400 kV interconnections Bitola Lerin and Dubrovo - Radomir from the technical point of view as well as to make a consideration
about the static and dynamic stability of the macedonian power system in the future.
Key words - electromechanical transients, analysis, static and dynamic stability.
СОДРЖИНА: Bo трудот се прикажани резултатите од анализата на придонесот што го
даваат планираните 400 kV водови во подобрувањето на статичката и динамичката
стабилност на електроенергетскиот систем (EEC) на Република Македонија. Овие
анализи се вршени во рамките на тукушто завршената студија за развојот на EEC на
Република Македонија во наредните 20 години и имаа за цел да ја оценат оправданоста на
двете предвидени 400 kV врски Битола - Лерин и Дуброво - Радомир од технички аспект,
како и да направат осврт кон состојбата со статичката и динамичката стабилност на
нашиот EEC за наредниот период.
Клучни зборови - електромеханички преодни процеси, анализа, статичка и динамичка стабилност.
1.

ВОВЕД

Промените на оптоварувањето во EEC како и промените на вклопната состојба на
мрежата во еден EEC предизвикуваат електромеханички преодни процеси во системот и
мало "разнишување" на неговите извори. Овие промени претставуваат нормални и вообичаени пореметувања и како такви се сметаат за регуларни. За разлика од нив, кусите
врски, на поважните преносни водови во системот, наглите испади на големи генераторски
единици, испадите на големите потрошувачи како и испадите на силно оптоварените
преносни водови и интерконективни трансформатори, се нерегуларни и големи пореметувања, предизвикани од разни дефекти во системот. Тие претставуваат динамички удари
кои исто така предизвикуваат разнишување на изворите во системот, но сега многу
поинтензивни и поопасни за неговата стабилност.
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Понекогаш, дури и тогаш кога пореметувањата се многу мали, тие можат да
предизвикаат преоден процес во системот кој нема да се заврши со нов стационарен
режим на работа. Во тој случај предизвиканиот преоден процес нема да има придушен
карактер и некои од неговите режимските параметри постојано ќе се оддалечуваат од
своите почетни вредности, така што тие по извесно време ќе добијат недозволени
вредности (на пример случајот со перманентно зголемување на напонот, зголемување на
бројот на вртежи кај синхроните машини и др.). Во тој случај доаѓа до принуден прекин во
работата на некои од елементите на EEC (обично генераторски единици) па дури и
целосен распад на EEC. Тогаш станува збор за непожелниот исход на преодниот процес.
т.е. велиме дошло до губење на стабилноста на работата на EEC. Ваквите мали
пореметувања и последиците од нив се предмет на анализа на статичката стабилност на
системот. Како што е познато ([2], [3], [4]) поимот статичка стабилност на еден EEC ce
дефинира како својство на системот по настанатото мало пореметување (теориски
бесконечно мало) тој да се врати во првобитниот работен режим, или пак да премине во
нов стационарен режим, сосема близок до претходниот.
За разлика од нив, големите пореметувања т.е. динамичките удари во системот
доведуваат до значителни промени на параметрите на режимот. Ако по завршувањето на
преодниот режим, предизвикан од големото пореметување, системот заземе нова рамнотежна положба, т.е. премине од еден стационарен режим во друг, тогаш за него велиме
дека е динамички стабилен. Значи, EEC e динамички стабилен на определен вид пореметување ако е способен и по настанувањето на пореметувањето да воспостави нов стационарен режим, со нови режимски параметри. Притоа, новите режимски параметри треба да
имаат прифатливи вредности коишто нема да се разликуваат во голема мера од вредностите што тие ги имале во претходниот стационарен режим, т.е. пред пореметувањето.
2.

ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Co пресметките вршени во рамките на студијата [1], извршена е проверка на
статичката и динамичката стабилност на EEC на Република Македонија за наредната,
2002 година. Пресметките се правени за режимот на максимално оптоварување во
системот. Покрај ова, вршени се определени анализи на динамичката стабилност на
системот при појава на трифазни куси врски на поважните преносни водови, во близината
на поважните електрани и поѓолемите конзумни јазли за состојбата на максимален режим
во 1997 година. Тоа е направено со цел, преку споредба со стабилноста на системот во 2002
година, да се процени колкав ќе биде придонесот на новите интерконективни врски со
соседните системи на Република Грција и Република Бугарија што треба да влезат во
погон до крајот на 2002 година како и да се квантифицира тоа нивно влијание врз
подобрувањето на стабилноста на EEC на Република Македонија.
Од тие причини, значи, вршени се и дополнителни пресметки на динамичката
стабилност на EEC на Република Македонија за годината 1997, кога овие врски не
постоеле. Притоа се споредувани граничните времиња на исклучување на трифазната куса
врска на критичните водови, како најтежок и најопасен по стабилноста дефект во
системот, и врз основа на тие споредби се извршени проценка и квантифицирање на
подобрувањето на стабилноста на нашиот систем за наредниот период.
3.

МОДЕЛИРАЊЕ И ПОДЛОГИ

Во анализите на статичката и динамичката стабилност на EEC на Република Македонија
потрошувачите се моделирани со констатнтни импеданции, како што е вообичаено да се
постапува во услови на непознавање на нивните точни статички карактеристики [5], [6].
Посматрани се режимите на максимално оптоварување за 1997 год. (сл. 1) и 2002 год., т.е.
декемвриските врвни оптоварувања (остварено и реѓистрирано за 1997 г. и прогнозирано
за 2002 г.), според подлогите од студијата [1].
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Моделирањето на елементите од мрежата е вршено автентично, со соодветните πеквиваленти шеми, без какво и да е занемарување.
Упростувања на моделите се правени кај синхроните генератори поради недостиг
на податоци за најосновните параметри на постојните хидро и турбоагрегати на македонскиот EEC коишто се однесуваат на карактеристиките на напонските и турбинските
регулатори и временските константи на возбудните и придушните намотки на синхроните
генератори. На тој начин пресметките на стабилноста на системот се правени без целосно
да се земе предвид благопријатното дејство на регулаторите на напон и форсирањето на
возбудата. Затоа треба да се очекува дека вака добиените резултати за стабилноста ќе
бидат нешто попесимистички од реалните. Но со оглед на фактот дека овие анализи
требало да претставуваат само проверка на стабилноста на системот, може да се смета
дека пресметките вршени со вака упростените модели за синхроните машини сепак ќе
дадат резултати со задоволителна точност и ќе одговорат на поставената задача.
Основните параметри за синхроните генератори во EEC на Република Македонија
се преземени од подлогите за студијата [1]. Податоците за временските константи на
инерција на постојните сихрони агрегати се преземени од Студијата [9] додека, пак, за
идните агрегати ХЕЦ Козјак и ТЕТО Исток, што ќе се појават според динамиката за
градба на новите извори од [1] во 2002 година, тие се усвоени согласно параметрите на
слични на нив агрегати, преземени од соодветната стручна литература. За агрегатите на
овие два извора е усвоено време на залет Т, = 6 ѕ.
Соседните системи се еквивалентирани со соодветни еквиваленти синхрони
машини чиишто параметри се добиени врз основа на подлогите од студиите [7] и [8].
EEC на СРЈ, кој е поврзан со EEC на Романија, Бугарија и Албанија, а во блиска
иднина ќе биде поврзан и со UCTE, во сите анализи е третиран како стабилен EEC co
бесконечна инсталирана моќност, во однос на кој се вршат пресметувањата на
осцилациите на останатите машини од разгледуваниот систем. Тој е еквивалентиран со
единствена еквивалентна синхрона машина, приклучена на собирниците 400 kV во Косово
Б и со него EEC на Република Македонија има размена на моќност (увоз) од 65 MW и
129Mvar, според сликата 1 во 1997 г. и размена нула во 2002 г. При анализите на
стабилноста во 1997 г. е уважувано постоењето на двата вода 220 kV Скопје 1 Косово A
како и водот 400 kV Скопје 4 - Косово Б. Во 2002 година не е сметано на водовите 220 kV
кон Косово А.
EEC на Република Грција во 1997 година е претставен со еквивалентна синхрона
машина со вкупна инсталирана моќност од 8000 MVA. Во разгледуваниот режим на работа
EEC на Република Македонија увезува од EEC на Република Грција моќност (17+јО) MVA
(сл. 1). Двата EEC се меѓусебно поврзани преку вод 400 kV Дуброво - Солун, долг 1 15,3 km.
Bo 2002 година, кога ќе постои вод 400 kV Битола - Лерин (долг 38 km), грчкиот
EEC ќе биде претставен со две еквивалентни синхрони машини од по 4000 MVA - едната
поставена во Аминдео, а другата во Солун (сл. 2). Еквивалентиот потрошувач, поставен во
Солун, со кој е претставен дел од грчкиот конзум во оваа година, согласно Студијата [10]
има привидна моќност (3412.5+J475) MVA. Другиот еквивалентен потрошувач, поставен во
Аминдео, со кој е претставен преостанатиот грчки конзум во оваа година, согласно
Студијата [10] има привидна моќност (2134.6+J130) MVA. Во разгледуваниот режим за 2002
година помеѓу EEC на Република Грција и EEC на Република Македонија не е предвидена
размена на моќност. Од локалните врски во грчкиот EEC ce уважени само некои водови
400 kV, и тоа: двојните водови Аминдео - Солун (2x112,5 km), Аминдео - Кардија (2x49 km),
Кардија - Агиос Димитриос (2x15,5 km) и Агиос Димитриос - Солун (2x109,5 km). Преостанатите врски во грчкиот EEC, како помалку влијателни за стабилноста на нашиот EEC, не
се земани предвид при моделирањето на анализираниот систем. Од меѓусистемските врски
на грчкиот EEC co соседите, земени се предвид следните 400 kV водови: Лерин - Битола 2
(38 km), Солун - Дуброво (115.3 km) и врската Солун - Благоевград (98,8+72=170,8 km).
Постојната 400 kV врска Кардија - Елбасан не е земена предвид со оглед на фактот дека во
2002 година EEC на Република Македонија нема да биде директно поврзан co EEC на
соседна Албанија.
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Слика 2. Балканска интерконекција во 2002 година
Инаку, како што покажаа дополнителните анализи, промената на еквивалентите
модели на соседните EEC како и уважувањето односно неуважувањето на нивните внатрешни врски нема битно влијание врз стабилноста на нашиот EEC. Затоа нивното точно
моделирање, барем за потребите на студијата [1], не било предмет на некое посебно
внимание.
Директна врска со EEC на Република Бугарија во 1997 година, не земајќи ги предвид постојните 110 kV врски Струмица - Петрич и К. Паланка - Скакавица, нема. Затоа тој
има индиректно и релативно мало влијание врз стабилноста на нашиот EEC, преку
врските 400 kV Ниш - Софија Запад (84,2+36,2=120,4 km) и Благоевград - Солун
(72+98,8=170,8 km). Bo 2002 година се појавува новата 400 kV интерконекција Штип Радомир (73+70=143 km) која ја подобрува стабилноста на нашиот EEC. Од внатрешните
врски во EEC на Република Бугарија земени се предвид само двојните 400 kV водови во
западниот дел, и тоа: Благоевград - Радомир (2x66,8 km) и Радомир - Софија Запад (2x40
km). Западниот 400 kV прстен од EEC на Република Бугарија има занемарливо мало
влијание врз стабилнста на нашиот EEC, поради што тој не е земен предвид во вршените
анализи. Затоа, EEC на Република Бугарија е моделиран со една единствена еквивалентна
синхрона машина со вкупна инсталирана моќност 10000 MVA, приклучена на собирниците
400 kV во Радомир. Еквивалентниот потрошувач со кој се моделира конзумот во EEC на
Република Бугарија е исто така поставен во Радомир, кој се наоѓа само на 20 електрични
километри од главниот конзумен центар Софија Запад. Неговата еквивалентна привидна
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моќност, во согласност со подлогите од Студијата [10], изнесува (6580+J1640) MVA и тој е
во целост покриен со производството на еквивалентната синхрона машина, така што во
посматраниот режим на работа, EEC на Република Бугарија има со соседите вкупна
размена еднаква на нула. За еквивалентиот агрегат на EEC на Република Бугарија исто
така е усвоено време на залет Т, = 6 ѕ.
4.

ПРИМЕНЕТА МЕТОДОЛОГИЈА

4.1.

Μ етодлогија за анализа на статичката стабилност

Анализата на статичката стабилност на EEC на Република Македонија е вршена
со компјутерска програма изработена на Институтот за преносни електроенергетски
системи при Електротехничкиот факултет во Скопје. Споменатата компјутерска програма базира на примената на т.н. критериум на позитивна синхронизациона моќност,
опишан, нпр. во [2-4]. Тој се применува доста често за проверка на статичката стабилност
на големите повеќемашински EEC во даден стационарен работен режим. Суштината на
методот се состои во утврдување на знакот на синхронизационата моќност на секој агрегат во системот, т.е. во утврдување знакот на изводот dP(/d0, за секоја синхрона машина
одделно. Ако во посматраниот режим на работа на системот, за секоја машина ; важи:

^>0,

άθ,

(1)

тогаш тоа ќе значи дека системот е статички стабилен. Ако барем за една од машините не
е задоволен тој услов, тогаш тоа ќе значи дека системот е нестабилен, т.е. агрегатот
(агрегатите) кај кои не е исполнет тој услов ќе го загуби синхронизмот и при многу мала
промена на оптоварувањето или друг вид пореметување. Во релацијата (1) Р· е активната
моќност на г-тиот агрегат од EEC, додека #( е аргументот на соодветната електромоторна
сила зад транзиентната реактанција на посматраната синхрона машина.
Применетиот метод е доста практичен бидејќи, меѓу другото, тој ни овозможува не
само да утврдиме дали еден EEC e во даден режим на работа статички стабилен или не,
туку и да ја утврдиме за секој агрегат во системот границата на статичката стабилност.
односно неговата статичка резерва.
4.2.

Методлогија за анализа на динамичката стабилност

Динамичката стабилност на EEC на Република Македонија е анализирана со
помош на компјутерска програма изработена за таа цел на Институтот за преносни
електроенергетски системи при Електротехничкиот факултет во Скопје. Оваа програма
базира на т.н. "класичен модел" на синхроните машини, преземен од [2], [3], [4], односно
[6], според кој секоја синхрона машина се моделира со транзиентната емс Е' = Е'еЈв, зад
нејзината транзиентна реактанција X'd. Ефективната вредност на емс Е' као и нејзиниот
аргумент θ на почетокот на преодниот процес зависат од режимот во кој работел EEC
пред настанатото пореметување и се пресметуваат врз основа на анализите на тековите на
моќности и напоните во тој режим. Овие вредности подоцна, во текот на електромеханичкиот преоден процес, предизвикан од динамичкиот удар, со текот на времето се менуваат.
Врз основа на текот на тие нивни промени се заклучува каков тек ќе преземе и самиот
преодниот процес во системот (придушено осцилаторен или апериодичен) па на тој начин
директно се заклучува за стабилноста односно нестабилноста на разгледуваниот EEC на
анализираниот вид пореметување.
Во согласност со напред реченото, за синхроните машини во системот се усвоени
упростени модели само поради недостатокот на потребните податоци за параметрите на
возбудните системи и на регулаторите на напон. На тој начин во пресметките се
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оперирало со константни вредности на транзиентните емс, иако е познато дека тие се
менуваат под дејство на регулаторите на напон. Но доколку не интересира преодниот
процес само на неговиот почеток, за време на "првата осцилација на машините" (т.н.
кусотрајна динамика" [6]), може да се смета дека ваквата апроксимација е прифатлива.
Повторно овде треба да се нагласи дека ваквиот упростен модел на синхроната машина
дава нешто попесимистичка слика за стабилноста на системот бидејќи не ги уважува
промените предизвикани од благопројатното дејство на регулаторите на напон на
синхроните машини во системот.
Анализите на електромеханичките преодни процеси, предизвикани од динамичките удари во системот, се вршат директно, во временски домен, решавајќи го симултаниот систем диференцијални равенки на движење на роторите на синхроните агрегати.
Самото решавање на споменатите диференцијални равенки се врши нумерички, со помош
на компјутерската програма, применувајќи една модификација на познатиот Ојлеров
метод, наречена "метод чекор по чекор" [2-6]. Значи, временските текови Р,(ѓ) и #,(?), се
добиваат со нумеричко решавање на системот диференцијални равенки:
с

τ

A^-fi

*sLls-*-=*Pi = Pmi-Pi

; « = l,n.

·

(2)

Bo равенката (2), покрај веќе дефинираните велични #, Р(, со Sni, TJ( и Pmi ce
означени привидната моќност, времето на залет и механичката моќност на турбината на /тиот агрегат - респективно, додека со (UQ е означена синхроната кружна фреквенција (а\} 2л/"= 100лта<ј/ѕ). Co л, пак, е означен вкупниот број на синхрони машини во системот.
Механичката моќност Pmi на секој агрегат во почетокот е еднаква на оддаваната
електрична моќност Р, на агрегатот во стационарниот режим што му претходел на
пореметувањето. Подоцна, под дејство на турбинскиот регулатор, таа почнува да се
менува, но тие промени се прилично спори, така што при анализите на краткотрајната
динамика, за време на првото нишање на агрегатите, може да се смета дека таа е
практично непроменета.
Електричната моќност Р(, којашто секој агрегат ја оддава во системот уште од
самиот почеток на електромеханичкиот преоднет процес, почнува да се менува. Таа во
основа зависи од аголот 0, што q-оската на машината го зафаќа со вртливата референтна
оска на системот (која се врти со константна фреквенција ώ^), од транзиентната емс £", но
зависи и од состојбата ко мрежата и моќностите на потрошувачите. Нејзината вредност во
секој момент од преодниот процес се пресметува со помош на равенката:
η

Ρί = El · ¥ц · sin a a + Σ £,· · Ej · Yi} · sin(0; -вј-ац);

i = l,n ,

(3)

7=1

Bo равенката (3) co Y- = Y-eJVa и co Y_·^ = У^еМј се означени сопствените и меѓусебните адмитанции на т.н. редуцирана мрежа [3] во која се вградени реактанциите на
секоја од синхроните машини, сите потрошувачи преку соодветните еквивалентни
импеданции и од која подоцна се елиминирани (нпр. со Кронова редукција на матрицата на
адмитанции на мрежата [Y] = { У,·.·}) сите јазли освен генераторските. Комплементарните
агли о;·· што фигурираат во горната релација се пресметуваат со помош на равенката:

а,ј = 90- ψχ ; i = l, n; j = \, п.

(4)

Како што гледаме, поради промените на аглите θ{ на машините како и поради
промените на сопствените и меѓусебните адмитанции на системот К,;, У^ предизвикани од
динамичкиот удар, вредностите на оддаваните електрични моќности Р; на синхроните
агрегати за време на целиот преоден процес интензивно се менуваат. Co истражувањето
на нивниот временски тек Р,(г) како и со истражувањето на временскиот тек на аглите на
одделните машини #,(/), се утврдува дали системот останал стабилен по настанатото
пореметување или пак го загубил синхронизмот.
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6.

РЕЗУЛТАТИ ОД АНАЛИЗАТА НА ДИНАМИЧКАТА СТАБИЛНОСТ

Во основа, динамичката стабилност на EEC на Република Македонија е анализирана за максималниот режим во 2002 година. Определени анализи на динамичката стабилност на трифазни куси врски се вршени и за максималниот режим во 1997 година. Како
што веќе беше споменато, тоа е направено со цел, преку споредбата на стабилноста на
системот за 2002 година, кога ќе се појават новите две 400 kV интерконекции со EEC на
Грција и Бугарија, и неговата стабилност пред нивната изградба, да се процени колкав ќе
биде придонесот на новите интерконективни врски. Овој придонес е квантифициран преку
споредбата на граничните времиња на исклучување на трифазните куси врски на главните
преносни водови од системот.
Покрај анализите на динамичката стабилност на трифазните куси врски, вршена е
анализа на динамичката стабилност на системот и на наглите испади од погонот на поважните негови елементи за состојбата на работа во максималниот режим за 2002 година.
Притоа се анализирани следните структурни пореметувања во системот:
нагли испади на кој и да е од 400 kV преносни водови;
нагли испади на кој и да е од интерконективните трансформатори 400/110 kV/kV;
нагли испади на кој и да е термоблок од EEC на Република Македонија.
За сите споменати пореметувања системот е динамички стабилен.
Анализа на динамичката стабилност на системот при куси врски е вршена само за
трифазните куси врски. Преостанатите видови куси врски не се разгледувани, како
помалку опасни по неговата стабилност. Симулациите на кусите врски се вршени за разни
времиња на исклучување (трајно) на повредените водови и на тој начин се определувани
граничните времиња на исклучување за кои системот е се уште динамички стабилен.
Резултатите од пресметувањето на граничните времиња на исклучување на трифазните куси врски на поголем број преносни водови за годините 1997 и 2002 се детално
прикажани во студијата [1]. Заради недостаток на простор, тие овде нема да бидат
прикажани.
На сл. 3.1 и 3.2 се прикажани временските текови на нишањето на одделните синхрони агрегати од разгледуваниот систем, вклучувајќи ги тука и еквивалентите синхрони
машини на соседните EEC, за некои покарактеристични случаи на настаната трифазна
куса врска.

Слика 3.1. Трифазна куса врска на почетокот на водот 400 kV Битола 2 - Дуброво.
Време на исклучување на повредениот вод гискл = 0,2 ѕ. Состојба 1997 г.
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Испадите на елементите на мрежата (водови, трансформатори) како и испадите на
потрошувачите се моделираат со промена на елементите на матрицата на адмитанции на
редуцираната мрежа [Y]. Испадите на генераторските единици се моделираат со нивно
исклучување од системот.
Кусите врски во EEC и при анализите на динамичката стабилност се моделираат со
воведување на таканаречената "импеданција (реактанција) на кусата врска" Zk. Како што
е познато, импеданцијата на кусата врска зависи од типот на кусата врска и од
параметрите на системот за инверзен и нулти редослед Д и Z0. Значи, при анализите на
динамичката стабилност кусите врски ќе се симулираат со поставување на импеданцијата
Zk на местото на кусата врска.
Во рамките на истражувањата на динамичката стабилност на EEC на Република
Македонија за 2002" година се вршени симулации на голем број испади на поважните и
силно оптоварени водови, интерконективни трансформатори и поголеми генераторски
единици. Вршени се и симулации на трифазни куси врски на поважните преносните
водови, во близината на чувствителните јазли на системот т.е. во близината на големите
извори или потрошувачи. Останатите видови куси врски, како помалку опасни за
стабилноста на системот, не се анализирани.
5.

РЕЗУЛТАТИ ОД АНАЛИЗАТА НА СТАТИЧКАТА СТАБИЛНОСТ

Пресметките на тековите на моќности во EEC на Република Македонија за разгледуваните состојби во 1997 и 2002 година, извршени во студијата [1], покажаа дека во
нормалните режими, па дури и во режимите со еден испаднат елемент на системот, аглите
помеѓу фазорите на напоните во производните 1тодрачја на системот се релативно мали.
Тоа во основа се должи на фактот што EEC на Република Македонија има мали
просторни димензии и преносната мрежа е релативно слабо оптоварена. Најдолгиот негов
вод 400 kV e водот Битола 2- Скопје 4, со должина 113 km. Значи, главните преносни
водови не се долги и се релативно слабо оптоварени, честопати под својата природна моќност, дури и во режимот на максималното оптоварување, така што аглите помеѓу синхро
ните машини ќе бидат од редот на големина од десетина степени, што е далеку под
нивната гранична вредност.
Анализа на статичката стабилност на EEC на Република Македонија е правена за
состојбата на максимален режим во 2002 г. За системот ќе може да се каже дека е сигурен
од аспект на статичката стабилност ако е тој статички стабилен за определена листа
структурни пореметувања, какви што се, на пример, испадите на поважните преносни
водови, трансформатори, генераторски единици и др. Затоа, за оценка на статичката
стабилност на системот за оваа година се вршени испитувања на неговата стабилност за
следните ситуации:
проверка на статичката стабилност во нормалната вклопна состојба, без испаднати
елементи;
проверка на статичката стабилност за сите состојби со исклучен еден од 400 kV
водови;
проверка на статичката стабилност за сите состојби со исклучен еден од интерконективните трансформатори 400/110 kV/kV.
За сите споменати анализирани ситуации се утврдило дека системот е статички стабилен.
Ваквиот резултат е нормално да се очекува со оглед на горе изложеното за
особините на EEC на Република Македонија. Во тумачењето на овој заклучок треба да се
има уште предвид и фактот дека при дизајнирањето на мрежата за 2002 година (а и за
натамошниот период) е водено сметка да бидат задоволени сите технички критериуми во
поглед на напонските прилики и оптоварувањата на елементите од системот како за
нормалните режими, така и за режимите со единични испади.
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Слика 3.2.Трифазна куса врска на почетокот на водот 400 kV Битола 2 - Дуброво.
Време на исклучување на повредениот вод г искл = 0,27 ѕ. Состојба 1997 г.
7.

ЗАКЛУЧОК

Како резултат на обемните анализи и пресметки на статичката и динамичката
стабилност на EEC на Република Македонија, вршени во рамките на студијата [1], може
да се извлечат следните сублимирани заклучоци.
1. EEC на Република Македонија за максималниот режим во 2002 г. е статички стабилен
како за нормален режим на работа, така и за сите режими со единични испади.
Поточно речено, тој е далеку од границата на статичката стабилност, а може да се
констатира дека таква ќе биде состојбата со статичката стабилност на системот и во
наредниот период, по 2002 година.
2. EEC на Република Македонија за максималниот режим во 2002 г. е динамички
стабилен на сите видови нагли единични испади на поважните преносни водови и
интеконективни трансформатори.
3. Граничните времиња на исклучување на трифазните куси врски во системот за состојбата во 2002 г. се од редот на 0,25 ѕ и повеќе. Според подлогите на Студијата [9], сите
високонапонски преносни водови 110 kV, 220 kV и 400 kV во EEC на Република
Македонија се штитат со дистантни релеи со временско затегање во првиот степен од
0,1 ѕ. Покрај тоа, сите тие имаат можност за еднофазно АПВ, со временска задршка
0,7 ѕ кај 110 kV водови, 1,2 ѕ кај 220 kV водови и 1,0 ѕ кај 400 kV водови. Затоа може да
се смета дека трифазните куси врски, а уште помалку преостанатите видови куси
врски, нема да доведат до динамичка нестабилност на системот, се разбира доколку
постојната релејна заштита правилно ја извршува својата функција.
4. Предвидените интерконективни водови 400 kV Битола 2 - Лерин (со EEC на Република
Грција) и Штип - Радомир (со EEC на Република Бугарија), кои треба да бидат
изградени до крајот на 2002 година, ќе ја зголемат статичката, а особено значително
ќе ја зголемат динамичката стабилност на EEC на Република Македонија. Притоа,
зголемувањето на сигурноста и стабилноста на системот најмногу ќе се почувствува од
аспектот на кусите врски на водовите 400 kV. Динамичката стабилност на системот, со
оглед на кусите врски кај 110 kV водови, има локално значење, малку зависно од
поврзаноста на нашиот EEC co соседите. Затоа новите интерконективни врски сосема
малку или скоро вопшто нема да придонесат за подобрувањето на динамичката
стабилност на системот на ниво 110 kV.
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ИСПИТУВАЊЕ НА ДИНАМИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА
ХИДРОАГРЕГАТОТ A BO ХЕЦ ВРУТОК

Кратка содржина
Следејќи ја најновата технологија за истражување, мерење, испитување и тестирање на динамичките перформанси на електроенергетските системи (EEC), експертски
екипи од Електротехничкиот факултет - Скопје и Универзитетот во Росток, Германија
заедно со стручните лица од ХЕЦ Вруток, спроведоа низа експерименти за определување
на динамичките карактеристики на хидроагрегатот Α во ХЕЦ. Вруток. Таквите експерименти и испитувања се неопходни за утврдување на можностите за работа на агрегатите
во услови на дерегулација на пазарот на електрична енергија, посебно за утврдување на
можноста за работа на сопствена мрежа и напојување на изолирани потрошувачи. Во овој
труд е прикажан методот и постапката на извршените испитувања, како и дел од
резултатите од извршените експерименти.
Клучни зборови: Хидроагрегат, Испитување, Динамички карактеристики, Изолиран погон.

Abstract

>

Following up-to date technology for research, measurement, inspection and testing of the
dynamical performances of the Electric Power System, the expert's teams from Faculty of Electrical
Engineering - Skopje, University of Rostock and local experts from HPP's Vrutok, performed sets of
experiments for identification of the dynamical characteristics of the Unit A in HPP's Vrutok. Such
experiments and examination are inevitable task for determining the possibilities of the units to operate
in a new environment of deregulate market of electric energy, especially to operate on it's own network
and to supply isolated consumers. In this paper, the method, the procedure, as well as, part of the
obtained practical results are presented and discussed.
Keywords: Hydro unit, Inspection, Dynamic characteristics, Isolated operation.
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1. Вовед
Системите за автоматско управување во хидроцентралите треба да остварат квалитетна и доверлива регулација во различни услови на погон во електроенергетскиот
систем (EEC). Денес, кога технологијата на автоматското управување рапидно се развива,
како императив се поставува комплетно дефинирање на динамичките карактеристики на
хидроагрегатот како објект на управување. Секако, крајната цел на дефинирањето на динамичките карактеристики во адекватна и применлива форма е нивно ефикасно иско
ристување во новата технолошка и пазарна околина.
Во рамките на научно-истражувачкиот проект DYSIMAC (Dynamic Simulation of
Macedonian Power System in a New Technological and Market Environment), авторите работат на
моделирање, симулација и испитување на динамичките карактеристики на агрегатите во
хидроцентралите [1,2]. Нивна основна задача претставува развој на математички модел кој
ќе има практична примена во компјутерската анализа на процесот на управување. Симулацијата на математичкиот модел и негово тестирање на реален систем со потполна експериментална идентификација претставува сериозна задача особено кај хидроагрегат, кој
треба да работи во услови на секундарна регулација на активна моќност и фреквенција во
EEC, како што е случајот со сите четирите агрегати инсталирани во ХЕЦ Вруток.
Како причини за избор на ХЕЦ Вруток за спроведување на испитувањата може да
се наведат:
- инсталиран комплетно нов систем за турбинска и напонска регулација [3,4],
набавен со помош на грантот добиен од владата на Швајцарија,
- агрегатите имаат турбински кола од типот Пелтон со скренувач на млазот,
- постои можност агрегатот да се префрли од паралелна работа во електроенергетскиот систем на изолирана работа на сопствена мрежа.
2. Потребни хардверски и софтверски ресурси за реализација на испитувањата
Во современата инженерска практика актуелна е употребата на персонални компјутери опремени со PCI, PXI/CompactPCI, USB, PCMCIA, IEEE1394, ISA или паралелни или
сериски порти за прибирање на податоци DAQ (Data Acquisition) во рамкита на лабараториските испитувања, тестирања и мерења, како и за потребите на индустриската автоматизација. Исто така, постојат и повеќе современи апликации кои собраните податоци ги
трансферираат директно во меморијата на компјутерот и овозможуваат нивно складирање
во форма погодна за нивна понатамошна обработка.
Добивањето на точни и доверливи податоци од PC базираниот систем за собирање
на податоци (сл.1) зависи од квалитетот на следнава неопходна опрема:
-

Персонален компјутер (PC),
Преносник (transducer),
Прилагодувач на сигналите (Signal conditioning),
DAQ хардверот,
Софтвер.

Компјутерот, кој се употребува за аквизиција на податоци, мора да располага со
максимално можна брзина за да биде способен континуирано, во кратки временски интервали, врши прибирање и обработка на податоците. Препорачлива е употреба PCI архитектура со високи перформанси, додека за преносните компјутери неопходна е употреба на
PCMCIA картички. Кога се работи за следење на динамиката на електроенергетските
објекти не е препорачливо користење на сериски RS-232 или RS-485 врски за комуникација
бидејќи тие се ограничени со нивната брзина на пренос на податоци и нема да бидат
способни да ја следат високата резолуција на приклучените мерни картички.
Исто така, се препорачува користење на брз хард диск со голем слободен простор и
со кусо време на пристап. Пред започнување на секоја аквизиција на високофреквентни
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податоци се препорачува да се изврши дефрагментација-на днскот. Лрепорачан оперативен систем е систем базиран на Windows NT (4.0 или повисок), кој е во предност заради
својата стабилност над оперативниот систем Windows 9x.
Преносникот (transducer) се користи да обезбеди електричен сигнал од физичката
величина (пр. број на вртежи, позиција на иглите) што се мери, бидејќи DAQ системот
може да ги обработува само електричните сигнали.

Data Acquisition
and Analysis
Hardware

Transducers

Personal
Computer

^^

Software

Сл.1 Типичен PC базиран систем за собирање на податоци

Прилагодувач на сигналите (Signal conditioning) служи да ги оптимизира добиените
електрични сигнали од преносникот и да ги сведе на oncer прифатлив за DAQ картичката.
Спрема потребите се врши засилување на слабите (low-level) сигнали или пак намалување
на премногу јаките сигнали. Исто така важна улога на прилагодувачот на сигналите е да ги
изолира сигналите од transducer-οτ од персоналниот компјутер заради безбедноси причини.
Најважни карактеристики на DAQ хардверот се бројот на канали, резолуцијата,
влезниот опсег на сигнали (напонски или струјни) и брзината на прибирање на податоци
(sampling rate). Влезовите и излезите на DAQ хардверот (I/O) можат да бидат аналогни или
дигитални.
Софтверот има задача да го трансформира персоналниот компјутер и DAQ хардвер
во комплетен систем за аквизиција, визуализавија и анализа на прибраните податоци.
Карактеристично е дека овој софтвер е базиран на управувачки програми (drivers) кои мо
ра да бидат компатибилни со оперативниот систем што се користи на персоналниот компјутер. Специфични барања кои треба да ги исполнува секој озбилен софтверски пакет се:
-

прибирање на податоци со определена фреквенција,
прибирање на податоци во позадина, додека процесирањето (обработката) на
податоците е во преден план,
употреба на I/O, интерапти и DMA за пренос на податоците.
непречен проток на податоците од и кон хард дискот,
извршување на повеќе функции истовремено,
интеграција на повеќе од една DAQ картица,
интеграција со системот на прилагодување на сигнали.

3. Опис на извршените мерења во ХЕЦ Вруток
Во септември 2000-та година се извршени повеќе мерења и експерименти за испитување на динамичките перформанси на агрегатот Α во ХЕЦ Вруток. Мерењата се изведени со помош на најсовремена опрема, картици за аквизиција на податоци, производство
на National Instruments, сопственост на Универзитетот во Росток. Co помош на картиците за
прибирање на податоци можно е истовремено следење на 16 карактеристични величини
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кои се од значење за утврдување на динамиката на агрегатот во ХЕЦ Вруток. Во
реализираните мерења, истовремено, беа следени следниве карактеристични величини:
1. Активна моќност на генераторот (MW),
2. Реактивна моќност на генераторот (MVAr),
3. Број на вртежи на турбината (mirf'),
4. Фреквенција (Hz),
5. Напон на возбуда (V),
6. Струја на возбуда (А),
7. Напон на приклучниците на генераторот (kV),
8. Притисок на водата (Ра),
9. Позиција на скренувачот на млаз на Пелтоновата турбина (дефлектор) (%),
10,11,12, 13. Позиција на иглите на Пелтоновата турбина (%),
По извршената идентификација на мерните величини се утврди можниот опсег на
секоја физичка величина. Сите идентификувани влезни сигнали беа трансформирани во
напонски сигнали кои се движеа во опсег од 0-5 V. Прилагодувањето на струјните сигнали
во напонски беше извршено со користење на високопрецизни отпорници. Евентуалната
потреба од прилагодувањето на големината на напонскиот сигнал беше дополнително подесувана преку напонски засилувач кој е хардверски програмибилен.
За аквизиција н.а податоци беше употребена следнава опрема:
Bo
1.
2.
3.
4.
5.

"Laptop" компјутер со PCMCIA картичка, Pentium 500 MHz, 384 РАМ, 5 GB Hard
disk, 13,3" Color Display,
Brother HL 6L Laser printer,
2xSCXI 1120 8 channel isolation amplifier,
SCXI 1327 Direct Mount Terminal Block,
SCXI 1000 - 4 Slot chassis, AC.
текот на испитувањата беа извршени следните мерења (тестови):
Постепено оптоварување на агрегатот од состојба бвз оптоваруаање до
номинално оптоварување со чекор од 10% од номиналното оптоварување;
Испитување на динамичките перформанси на агрегатот во режим на
регулација на бројот на вртежи;
Испитување на динамичкитв перформанси на аѓрегатот во режим на
регулација на оптоварување;
Испитување на динамичките перформанси на агрегатот при нормално запирање;
Испитување на динамичките перформанси на аѓрегатот во режим на
изолирана погон при што се напојува релативно мал конзум, α агрегатот од
синхрона работа со електровнвргетскиот систем преминува на изолирана
работа на сопствена мрежа.

Спроведените испитувања и експерименти се неопходни за утврдување на можностите за работа на агрегатите во услови на дерегулација на пазарот на електрична енергија,
посебно можноста за работа на сопствена мрежа и напојување на изолирано конзумно
подрачје. Испитувањата имаат посебна тежина, бидејќи се вршени веднаш по вградувањето на новата опрема за турбинска и напонска регулација на агрегатите во ХЕЦ Вруток.
Податоците беа моментално обработувани со помош на програми изработени во
програмските пакети LabWiev 5.0 [5] и MatLab 5.3 [6] со што директно "on-line" од страна на
експертите кои учествуваа во мерењата беа следени временските промени на наведените
електрични и механички величини на екранот на персоналниот компјутер. Co цел да се
добие детален визуелен преглед на карактеристичните величини, добиените графички
презентации на временските промени директно се печатеа со помош на ласерски печатач.
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Значајно е да се напомене дека од сите извршени мерења е формирана база на
податоци, која служи за понатамошна идентификација на хидрауличниот, турбинскиот и
генераторскиот систем на хидроагрегатот Α во ХЕЦ Вруток.
3. Графичка презентација на резултатите од извршените експерименти
Во продолжение во графичка форма се прикажани дел од резултатите добиени од
овие експериментални испитувања, потребни за утврдување на можностите на агрегатот
да ги исполни дополнителните технолошки барања, неопходни за вклучување во новиот
дерегулиран пазар на електрична енергија.
Извршени се 9 карактеристични експерименти [1], меѓу како еден од најинтересните и најважните е следниов:
Генераторот работи синхроно со електроенергетскиот систем. Од оптоварување 4,5
MW генераторот преминува да напојува изолирано конзумно подрачје со околу 700 kW.
При, тоа мерени се сите погоре наведени карактеристични величини.
Принципиелната еднополна шема за реализација на овој експеримент е прикажана
на Сл.2.

P.+JQ.

агрегат A

PM=O,QM=O

TV")
ш

-*Ѕо-

1

локален
конзум

^

\-

кон EEC

+JQ

Сл.2 Шематски приказ на презентираниот експеримент: Агрегатот Α од паралелна работа со EEC
преминува во изолиран погон на сопствена мрежа и напојува изолирано конзумно подрачје

Добиените резултати од извршениот експеримент за испитување на динамичките
карактеристики на агрегатот Α при премин од паралелна работа со EEC кон изолиран
погон и напојување на сопствен изолиран конзум, во графичка форма, се прикажани на
Сл.З-Сл.10.
Data: 06.09.00_21-55-45.dat Active power

Сл.З Промена на активната моќност на генераторот А, при премин
од паралелна работа со EEC на
изолиран погон на сопствена мрежа
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Data: 06.09.00_21-55-45.dat Read MI power
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Сл.4 Промена на реактивната моќност на генераторот при премин од
паралелна работа со EEC на изолиран погон на сопствена мрежа

Data: 06.09.00.21-55-45.dal Speed

Сл.5 Временска промена на бројот
на вртежи на турбината на агрегатот Α при премин од паралелна работа со EEC на изолиран погон на
сопствена мрежа

Data: 06.09.00_21-55-45.dat Frequency

Сл.6 Временска промена на фреквенцијата на агрегатот А, при премин од паралелна работа со EEC на
изолиран погон на сопствена мрежа
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Data: 06.09.00_21-55-45.dat Excitation voltage

Сл.7 Временска промена на возбудНиот напон при премин од паралелна работа со EEC на изолиран погон на сопствена мрежа

Data: 06.09.00_21-55-45.dat Excitation current

340

Сл.8 Временска промена на возбудната струја при премин од паралелна работа со EEC на изолиран погон на сопствена мрежа

320

310

Γ
Data: 06.09.00_21-55-45.dat Deflector

Сл.9 Временска промена на позицијата на дефлекторот кај Пелтоновата турбина на агрегатот Α при премин од паралелна работа со EEC на
изолиран погон на сопствена мрежа
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Data: 06.09.00.21-55-45.dal Needle 1

Сл.10 Временска промена на иглата
бр.1 на Пелтоновата турбина на агрегатот Α при премин од паралелна
работа со EEC на изолиран погон
на сопствена мрежа

При тоа, да напоменеме дека временската промена на позицијата на иглите 2, 3 и 4
е идентична со промената на иглата 1 на Пелтоновата турбина.

ЗАКЛУЧОК
Во хидроелектричната централа Вруток, за прв пат во Македонија, беа изведени
испитувања на динамичките карактеристики на хидроагрегат со користење на најсовремена комјутерска опрема и програмска подршка. Спроведените испитувања потврдија дека агрегатот, опремен со новиот систем на управуван>е, во целост е подготвен да ги прифати предизвиците за производство на електрична енергија во новите услови на дерегулација
на пазарот на електрична енергија.
Резулататите од овие испитувања се организирани во база на податоци која може
да се искористи за идентификација на параметрите на употребените регулатори во ХЕЦ
Вруток и формирање на комплексен модел за симулација на динамичките промени во хидроелектричната централа како сложен објект на управување.
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ГОДИШНО-СААТНО ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО BO EEC HA
МАКЕДОНША

Abstract
The paper presents a hydrothermal coordination for the Macedonian Power System in each hour of the
year. It is done with the original developed model for electricity generation planning in a complex power
system, which gives lots of opportunities. The yearly consume is represented with the chronological
electricity load (MW) in an hour, which is included seasons and daily variations. In this way, the power
plants cover the demand in each hour of the year. So, the model except energy balancing, gives the
balance of the load in the hour. The results show behaving of the hydro and thermal power plants
depend on its technical characteristics and electricity demand.

Вовед
Трудот претставува примена на оригинален модел за определување на работата на ТЕЦ и
ХЕЦ во годишното планирање на производсвото во EEC на Македонија, уважувајќи ги
економските критериуми. EEC на Македонија што се разгледува во пресметките, се
состои од постојните термоцентрали и хидроцентрали, при што се додадени ХЕЦ Козјак
(со инсталираност од IQQm^/s), ХЕЦ Матка 2 (со претпоставена инсталираност од
7 0 т 3 / ѕ ) и реконструирана ХЕЦ Матка! (инсталираност од 4 0 т 3 / ѕ ) . На ваков начин се
анализирани хидроцентрали кои по своите технички карактеристики на машинската
опрема, турбинските кола, хидротехничките параметри на доводните и одводните органи,
како и по акумулационите способности, се различни. Поделбата на ХЕЦ во EEC на
Македонија е направена на следниот начин:

1. акумулациони
•
•

деривациони:
Вруток и Глобочица
прибрански:
• големи:
Козјак, Тиквеш и Шпиље
• мали:—
Матка 2 и Матка 1
2. проточни:
Врбен и Равен
При моделирањето на EEC на Македонија земени се во предвид и двете каскадни низи од
хидроцентрали и тоа:
• каскадната низа на р. Треска од ХЕЦ Козјак со ХЕЦ Матка 2 и ХЕЦ Матка 1,
• каскадната низа на р. Црн Дрим од ХЕЦ Глобочица и ХЕЦ Шпиље
Термоцентралите во EEC на Македонија, работат со годишно договорено производство
според можноста за снбадување со гориво. Сите термо објекти се изградени, така што
нивните реални показатели се веќе потврдени во експлоатацијата. Во Таб.1 е даден
распоредот на ремонти за термоцентралите.
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Табела 1. Ремонш на шермоценшралише во EEC на Македонија
1

ТЕЦ/месец

2

3

4

5

6

Битола 1
Битола 2
Битола 3
Осломеј
Неготино

7

8

9

10

11

12

:

ί-..·4 .:
'''

За билансирање на моќноста, е претпоставен дополнителен систем кој треба интервентно
да реагира при вишок или недостаток на моќност во секој сат од годината. Конзумот кој
треба да се покрие во годишното планирање е на ниво од 8000 GWh, co саатна распределба
како во 1998 година со траење од 364 дена или 8736 часа.
Ангажирање на ХЕЦ и ТЕЦ во саатниот конзум
Поделбата на годината на интервали од по еден сат претставува реално слика на конзумот,
при што освен сезонските, се вклучени и дневно-ноќните варијации на конзумот. Годишносаатниот ангажман на хидро и термо објектите во EEC на Македонија е претставен на
Сл.1 со 8736 сатни вредности.
1600 ι

P(MW)

- Лигнит

-Мазут

Хилро

1400 -1200 -

Сл.1. Покриеносш на годишно-саашниош конзум за иросечна хидрологија

Најдолната линија претставува производство на сите термоцентралите на лигнит: Битола
1,2 и 3, и Осломеј. Над него е претставено производството на ТЕЦ Неготино, и најгоре е
даден придонесот на хидроцентралите. Преку оваа годишно-саатна ангажираност на ТЕЦ
и ХЕЦ, базниот дел од конзумот го задоволуваат термоценталите на лигнит, a co дневната
варијација на моќност кај хидроцентралите се покрива варијабилниот дел од конзумот.
Поради својата маневарска флексибилност, како и поради скапото гориво,. режимот на
ТЕЦ Неготино е во дијапазонот помеѓу ТЕЦ на лигнит во базниот дел и ХЕЦ во
варијабилниот дел од конзумот.
Режимот на работа на хидроцентралите со вкупно годишно производство од 1473 GWh e
посебно претставен на Сл.2, со цел да се види потребата од хидроенергија за пополнување
на варијабилниот дел од моќноста во текот на цела година.
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Сл.2.. Годшино-саашна ангажираносш на хидроценшралшие

Заради големиот број точки во годишната слика за ангажираност на термоцентралите и
хидроцентралите, ќе бидат посебно прикажана седмично-саатниот режим на работа на
централите во EEC на Македонија за 27-та летна и 52-та зимска седмица. Во летната 27
семдица во ремонт е ТЕЦ Битола. Од Сл.З се очигледно е дека ТЕЦ на лигнит не се
доволни за покривање на базниот дел од конзумот, туку ТЕЦ Неготино го пополнува
делот помеѓу базниот и варијабилниот дел.
1600 -··-··

P(MW)

1400 +'-

· · · ·

1

1Лигнит

Мазут

Шпиље

V Тиквеш

G Систем

Врбен

Глоб.

Κ+Μ2+Μ1 ИВрут.+Рав.

1200
1000

800

-Ѓ----.-<?

600 400
200

Сл.З. Саашна ангажираносш на ТЕЦ и ХЕЦ во 27 седмица од конзумош

Β ο ноќните часови на низок конзум тој работи на пониска моќност доволна да го покрие
конзумот без ангажман на хидроцентралите, додека во дневните часови работи со
повисока моќност со што пополнува и дел од варијабилната моќност. Хидроцентралите
работат со релативно помала ангажираност поради нискиот конзум и користење на
маневарската способност на ТЕЦ Неготино. Може да се забележи релативно мала
ангажираност на ХЕЦ Вруток, која работи само неколку сати во денот, односно, како
деривациона хидроцентрала ја чува водата за периодот на повисок конзум. Придонесот на
ХЕЦ Козјак и ХЕЦ Тиквеш како прибрански хидроцентрали е релативно низок.
Последната 52 седмица во годината (Сл.4) е избрана како зимски претставник кога
конзумот е највисок.
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Сл.4. Спашна ангажираносш на ТЕЦ и ХЕЦ во 52 седмица од конзумош

Термоцентралите на лигнит и ТЕЦ Неготино цела седмица работат со максимална
моќност. Исто така и варијабилниот дел од конзумот е висок, па така и ангажираноста на
хидроцентралите е со максимална моќност. Прибранските ХЕЦ Тиквеш и ХЕЦ Козјак се
ангажирани во попладневните часови со максимален проток. ХЕЦ Шпиље и ХЕЦ
Глобочица работат во долниот дел од варијабилниот конзум и по 15 часа во денот на
максимална моќност, а ХЕЦ Вруток, како деривациона хидроцентрала ги пополнува
врвовите. И покрај максималната ангажираност на сите производни капацитети, се јавува
и одреден недостаток од моќност, посебно изразен во последниот ден од седмицата кога
конзумот е највисок.
Режим на работа на хидроцентралите
Режимот на работа на хидроцентралите е илустриран преку регулираните истеци.

15
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1

397
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Сл.5. Природен дошок и регулиран исшек на ХЕЦ Врушок

На Сл.5. е претставен природниот доток (со бела линија) и регулираниот истек во секој
сат од годината за ХЕЦ Вруток. Режимот на работа на ХЕЦ Вруток е диктиран како од
варијабилниот дел на конзумот, така и од неговите хидротехнички можности во однос на
другите хидроцентрали. Земајќи ја во предвид релативно големата акумулациона
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способност на Мавровското езеро, деривационата ХЕЦ Вруток има можности за годишно
чување на дотечената вода, што ја користи во периодите на висок конзум (почетокот и
крајот на годината). Посебно е прикажана работата на низата каскадни хидроцентрали на
р. Треска: ХЕЦ Козјак, ХЕЦ Матка 2 и ХЕЦ Матка 1. Како прва од низата е претставена
ХЕЦ Козјак која има голема акумулација и релативно голем инсталиран проток во однос
на просечно годишниот доток. Нејзината улога е пополнување на варијабилниот дел од
конзумот од неколку часови во денот (Сл.6.). Како прибранска хидроцентрала, каде
промената на котата на акумулацијата има големо влијание врз производството, не смее да
се дозволи претерано празнење на акумулацијата.

1

401

801 1201 1601 2001 2401 2801 3201 3601 4001 4401 4801 5201 5601 6001 6401 6801 7201 7601 8001 3401
часови

Сл.6. Природен дошок и регулиран исшек на ХЕЦ Козјак

На Сл.7 и Сл.8 се дадени регулираните истеци и природните дотоци на ХЕЦ Матка 2 и
ХЕЦ Матка 1, соодветно.

1

403 805 1207 1609 2011 2413 2815 3217 3619 4021 4423 4825 5227 5629 6031 6433 6835 7237 7639 8041 8443

Сл. 7. Природен дошок и регулиран исшек на ХЕЦ Машка 2
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Сл.8. Природен доток и регулиран истек на ХЕЦ Матка 1
Како низводни хидроцентрали од ХЕЦ Козјак, тие се хидроцентрали со мала
акумулациона способност од околу 1 милион /и3 вода. Улогата на ХЕЦ Матка 2 и ХЕЦ
Матка 1, е регулирање на дотечената вода од ХЕЦ Козјак, која може да работи неколку
часови во денот со максимален проток. Co мала акумулациона способност, што е околу
700 пати помала од просечно дотечениот годишен волумен вода, овие ХЕЦ имаат дневно
билансирање на водите, односно дневно трошење на дотечената вода. Така,
ангажираноста на ХЕЦ Матка 2 изнесува поголем број саати во денот, но со помал истек.
ХЕЦ Тиквеш по своите хидротехнички карактеристики и просечно годишниот дотечен
волумен вода е многу слична на ХЕЦ Козјак, со што имаат и сличен режим на работа.
ХЕЦ Глобочица со Охридското езеро како акумулација, има улога на деривациона
хидроцентрала во EEC на Македонија со релативно голем годишен дотечен волумен на
вода. Густата пополнетост на графикот со линијата на регулиран истек (Сл.9), значи
негова ангажираност на полна моќност во текот на целата година, што асоцира дека има
можности за поголем инсталиран проток од постојните 54 т~ I s .

Сл.9. Природен дошок и регулиран исшек на ХЕЦ Глобочица
Кај ХЕЦ Шпиље кој има двојно поголема инсталираност во однос на просечно годишниот
дотек, забележлива е ангажираност со поголем проток и повеќе сати во денот.
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Сл.10. Природен дошок и регулиран исшек на ХЕЦ Шииље
Состојба со акумулациите
Како последица од режимот на работа на хидроцентралите, прикажани се состојбите со
акумулациите на хидроцентралите, изразени преку бруто падот кај некои од нив. На Сл.11
е даден бруто падот на ХЕЦ Вруток како деривациона хидроцентрала со годишна промена
на висината од околу 8 метри.
576.0

H(m)

574.0
572.0 -57О.О -568.0

4UCOBH
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1
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Сл.11. Годишна иромена на брушо иадош на ХЕЦ Врушок
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Сл.12. Годишна промена на бруто падот на ХЕЦ Козјак
На Сл.12 е даден бруто падод на ХЕЦ Козјак годишната денивелација од околу 6 метри.
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Посебно е интересен режимот на полнење и празнење на акумулациите со дневно
билансирање на водите. На Сл.13 е дадена годишната промена на бруто падот за ХЕЦ
Матка 2, што треба да варира во граници од 37 до 40 метри.
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Сл. 13. Годшина промена на бруто падот на ХЕЦ Матка 2
Заклучок

Моделот за за годишно-саатно планирање на производството во сложен EEC дава реална
слика за режимот на работа на централите. Преку примерот на EEC на Македонија, се
покажани некои од можностите на моделот. Од резултати се извлечени заклучоци кои
можат да се анализираат со моделот, со цел подобрување на функционирањето на EEC на
Македонија.
•
•
•
•
•
•
•

Влијание на разни хидрологии врз производството кај ХЕЦ,
Влијание на распределба на годишно-саатниот конзуми врз режимот на работа на
централите,
Дефинирање на режимот на експлоатација на постојните хидроцентрали (состојба
на акумулациите во текот на годината),
Планирање на годишното ангажирање на термоцентралите,
посебно ТЕЦ
Неготино како термоцентрала со најскапо гориво,
Идентификација на потребите за зголемување на инсталираниот проток кај
одредени иостојни ХЕЦ (Матка 1, Глобочица, Вруток, Шпиље),
Дефинирање на инсталираноста и улогата на новите ХЕЦ во EEC (ХЕЦ Бошков
Мост, реверзибилни ХЕЦ Галиште и ХЕЦ Чебрен),
Дефинирање на инсталираноста и улогата на новите ТЕЦ во EEC (гасна ТЕЦ со
комбиниран циклус).
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МКОЗОООР9

МОДЕЛ ЗА ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДТВОТО ВО
СЛОЖЕН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

Abstract
The purpose of the paper is to present an efficient method for electricity generation planning in a mixed
hydro-thermal power system. The model includes some improvements and gives lots of possibilities for
use. It takes into consider the real hydromechanics parameters of the hydro power plants, and the
possibilities of the thermal power plants. The electric consume represented through chronological hourly
load, can be divided into intervals with different number and duration of each interval.
This paper illustrates the possibilities of the model for yearly electricity generation planning, depending
on the number of intervals in the year. On the end of the paper, the results are compared and presented
for the various ways of dividing the year into intervals. The application of the model is done on the
Macedonian Power System.

Вовед
Трудот претставува презентација на оригинален модел за годишно планирање на
производството во сложен EEC. Функционалните зависности на варијаблите и условите во
математичкиот модел, експлицитно се поставуваат преку функција на цел. За решавање
на функцијата се користи аналитичко-нумеричка итеративна метода за наоѓање на
оптимално ангажирање на термоцентралите и хидроцентралите во секој временски
подинтервал од периодот на планирање. Моделот има можност за двократно билансирање
на конзумот - на вкупниот и на варијабилниот. За реализација на комплексните пресметки
се применети ефикасни математичко-нумерички методи и програми, со што се редуцира
потребното процесорско време на ниво на современ персонален компјутер.
Можности на моделот
Конзумот кој треба да се задоволи е претставен со хронолошките саатни вредности
на моќноста во текот на една година. Моделот има можност за избор на бројот и ширината
на интервалите на поделба на годината. Од саатните вредности на конзумот се одредува
вредноста на вкупната и варијабилната моќност во секој интервал што треба да се покрие.
Точноста на планирањето се подобрува со зголемување на бројот на подинтервали, a
корекција за конечната ширина на интервалот се врши со посебно билансирање на
вкупниот и на варијабилниот конзум. Различната ширина на временскиот подинтервал
овозможува поделба на конзумот на подинтервали кои во себе содржат саатни
оптоварувања со меѓусебни блиски вредности. Целта е да се добие усреднета вредност на
Р39-03
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конзумот во временскиот подинтервал со што помала вредност на варијабилната енергија.
Ова е посебно значајно кога се разгледува годишно планирање со поделба во
подинтервали со ширина помала од 24 часа. Ваквиот пристап при оптимизацијата
овозможува да се опфати дневната варијација на конзумот, кој пред се е диктиран од
структурата и работата на потрошувачите. Co воведување на двојното билансирање и со
променливата ширина на подинтервалите се зголемува брзината на конвергенција на
решението во однос на вкупниот број на подинтервали во годината. При влегување во
пресметките со информации каде е внесена и дневната варијација на оптоварувањето,
проблемот на задоволување на конзумот со моќност е посебно значаен.
Освен можноста за избор на бројот и ширината на интервалите на поделба при
планирањето на производството, направени се подобрувања и во моделирањето на
електричните централи како производствени капацитети во електроенергетскиот систем.
Подобрувањето се состои во зголемување на условите кои треба да ги исполнат
електричните централи. За акумулациите кај хидроцентралите се прави билансирање на
водите во зависност од акумулационата моќ и од дотечената количина вода. Исто така во
моделот се решава и проблемот на регулација и контрола на котите на акумулациите кај
хидроцентрали.
Кај термоцентралите како и кај дополнителните системи кои влегуваат во
билансирање на моќноста, освен стандардните трошковни карактерстики и техничките
параметри, се овозможува и контрола на ангажираната моќност преку казнување за
отстапувањето од усреднетата моќност во одреден временски период.
Поделба на годината во интервали
Во моделот за годишно планирање на производството во сложен EEC ce влегува
со хронолошкиот дијаграм на моќност, каде се дава точен распоред на секоја вредност на
моќноста, како по својата должина на траење, така и по местото во дијаграмот, што
претставува реална слика на конзумот. Прво се прави поделба на годината на интервали
со ширина Δί, и за секој интервал на поделба се одредуваат двата параметри за конзумот:
вкупна моќност изразена преку средната вредност (Р,„,), и варијабилна моќност ( P v a r ). За
дефинирање на вкупниот и варијабилниот дел од моќноста во секој временски интервал се
тргнува од саатниот конзум како што е прикажано на Сл.1. Ако разгледуваниот временски
интервал содржи η број на подинтервали, тогаш вкупниот конзум во интервалот се
дефинира како средна вредност на моќноста во тој интервал:

Минималната вредност на моќноста во интервалот P m j n , претставува соодветната базна
моќност во истиот интервал. Варијабилна моќност во истиот интервал се дефинира како
разлика од средната и минималната моќност, односно:
ρvar = 'ρtot -Ρ' mm
1
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СлЈ. Пресшавување на конзумош во иншервал на иоделба Аг
Влијанието на поделба на годината на интервали може да се анализира преку зависноста
на годишно варијабилниот конзум во проценти како дел од вкупниот, покажано на Сл.2.
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Сл.2. Зависност на варијабилниот конзум од бројот на интервали во годината
Најголем процент на варијабилна енергија има при помал број на интервали на поделба
односно при сезонаска (4), месечна (12), седмична (52), или днавна (364) поделба на
годината. Варијабилниот дел изнесува од 25% за дневна (364) до 38% за сезонска (4)
поделба на годината. Кога ќе се направи поситна поделба на неколку саати во денот, се
забележува драстичен градиент на опаѓање на варијабилниот дел од конзумот се до
вредност 0 кога имаме саатна поделба (8736). Ширината на интервалите може да биде и
нееднаква, но така избрана што секој интервал има приближно иста вредност на
варијабилна моќност. На ваков начин на определување на ширината на интервалот на
поделба, можеме да го намалиме бројот на интервали во годината. Co ширината и
вредноста на варијабилниот дел од конзумот, се компензира неточноста на конзумот

изразен преку неговата средна вредност на моќноста во интервалот. За илустрација, на
Сл.З е претставен конзумот за една седмица од годината, поделен на неколку начини со
различен број на подинтервали: месечна (12), седмична (52) и дневна(364) вредност на
конзумот. Исто така, дадени се и преставниците на конзумот каде денот се дели на два
интервала со траење од 6 и 18 часот (728), четири интервали со траење од по 6 часа (1456),
како и најситната сатна поделба (8736). Co индексот t и ν се означени тоталниот и
варијабилниот дел од конзумот.

Сиоредба и конвергенција на резулшашише
Co цел да се анализира и верифицира моделот, направени се повеќе пресметки со
влезни податоци за EEC на Македонија. Пресметките се разликуваат според бројот на
интервали на кои е поделена годината.
Поделбата на годината во интервали може да ја класифицираме во две групи. Во
првата се поделбите каде ширината на интервалот е поголема или еднаква на еден ден.
Тука влегуваат месечната, седмичната и дневната поделба. Во втората група влегуваат
поделбите каде денот со траење од 24 часа се дели на подинтервали со траење од по
неколку часа. Тука се влезени поделбите каде денот е поделен на 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24
подинтервали со трањење од 6 и 18, 8, 6, 4, 3, 2 и 1 час, соодветно.
Табела 1. Иншервали со ширина иоголема или еднаква на еден ден
број на
времешраење
поделба
интервали во
на интералот
годината
12
4/5/4/4/5/4/4/5/4/4/5/4
седмици
месечна
52
7 дена
седмична
364
24 часа
дневна
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Табела 2. Иншервали со ширина од неколку часови во денош
број на иншервали времешраење
број на
на интералот
интервали во
во денот
годината
2
6 и 18 часа
728
3
8 часа
1092
4
6 часа
1456
4часа
2184
6
8
3 часа
2912
2 часа
12
4368
1 час
24
8736
Заради можноста за споредба и анализа на резултатите, направени се пресметки за
година која има 364 дена, со цел да се добие целобројна дискретна поделба на интервалите.
Поделбата е направена според Таб.1 и Таб.2. Резултатите од пресметките на крај се
усреднуваат и се земаат интегрално месечните вредности. Месечната поделба е направена
така да има цел број на седмици г^окажано во Таб.1. Годината се состои од 52 седмици од
по 7 дена, односно вкупно 364 дена во годината или 8736 часа. Ваквата поделба на годината
е направена со цел излезните резултати да можат да се усреднат на најкрупната поцелба,
односно на месечно ниво.
При пресметките, влезните податоци, како хидротехничките карактеристики,
дотоците кај хидроцентралите, техноекономските карактеристики и ремонтите кај
термоцентралите, се исти за секоја пресметка. Работено е со 74% влажна хидрологија, a
конзумот кој треба да се покрие е со вредност од SOOOGWh. Сите пресметки се направени
со моделот на билансирање само на вкупниот конзум, со цел да се влезе и со ист модел на
годишно планирање. За да не се направи голема диспропорција во резултатите, мора да се
води сметка да одредени критериуми кои треба да бидат исполнети за секоја пресметка.
Така, договореното производство кај термоцентралите е исто, а кај хидроцентралите е
запазена максималната денивелација на акумулацијата да биде во исти рамки во сите
пресметки.
оои
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Сл. 4. Месечна ангажираносш на хидроценшралише при различна иоделба на годинсчиа
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Ha Сл.4 е дадена месечната вредност на ангажирана моќност кај хидроцентралите
вкупно. Може да се забележи една мала разлика во резултатите, при пресметките каде
интервалот на поделба е поширок или еднаков на еден ден, во однос на пресметките од
втората група на поделба каде денот се дели на подинтервали од по неколку часови. Во
првите три месеци од годината, како и за месец декември, месечната ангажираност кај
хидроцентралите е повисока ако се направи годишно планирање со првата група на
поделба отколку годишно планирање со втората група на поделба. Оваа нееднаква
распределба се компензира во средината на годината, односно од 7 до 10 месец, каде што
се приметува поголема ангажираност на ХЕЦ, ако се направи поделба на годината на
интервали од по неколку часови.
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Сл.5. Месечна ангажираносш на шермоценшралише ири различна иоделба на годишпча

На Сл.5 е дадена месечната вредност на ангажирана моќност кај термоцентралите
вкупно. Тука разликата е обратна во однос на ангажираноста на хидроцентралите, бидејќи
вкупниот конзум што треба да го покријат ХЕЦ и ТЕЦ е ист.Може да се каже дека нема
некое поголемо отстапување на резултатите во однос на поделбата на интервали во
годината. Разликите во ангажираноста кај термо и хидро објектите се последица од
резултатот на усреднетиот конзум во интервалот на пресметката. Во првата група на
поделба е влезено со прилично понизок конзум, отколку во втората група на пресметки,
каде што преку сатната поделба на денот е земена предвид и дневната варијација на
конзумот. Ова може да се забележи и преку вкупно годишната произведена електрична
енергија кај хидроцентралите, претставена на Сл.6.
W(GWh)

728

1092

1456

2184

2912

4368

8736

Сл.6. Годишно ироизведена елекшрчина енергија кај ХЕЦ ири различна иоделба на годинаша
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Од сликата се гледа нееднакво производство на електрична енергија од ХЕЦ при
пресметки со различна поделба на годината. Ова може да се објасни со тоа што, кога
поделбата на годината на интервали поголеми или еднакви на еден ден, усреднатиот
конзум е понизок. Како последица на понизок конзум, хидроцентралите работат со
понизок регулиран истек, a co тоа загубите во доводните и одводните органи се помали.
Доколку работиме со сатна поделба на денот влегуваме со реални сатни влезни податоци
за конзумот, при што е земена и дневната варијација на моќност. Тука поради варијација
на моќноста во хронолошките сатни интервали на поделба, хидроцентралите се
ангажирани со релативно високи регулирани истеци во интервалите на висок конзум, или
пак се запрени во интервалите на низок конзум. Ваквиот режим на работа повлекува
поголеми загуби кај доводните и одводните органи кај хидроцентралите, со што нивната
нето произведена електрична енергија е помала.

Заклучок
Co моделот презентиран во трудот, се воведува нов пристап во планирањето каде
се проширува среднорочното планирање со воведување и решавање на проблемите кои се
карактеристични и при краткорочното саатно планирање. Моделот за годишно планирање
на производството во сложен EEC, овозможува широки можности за користење. Во
трудот беа прикажани и споредени резултатите од примена на моделот на EEC на
Македонија при различен број на поделба на подинтервали во годината. Преку
конвергенција на резултати, се верифицираат подобрувањата на моделот што се
направени. Co применетите нумеричките методи, зголемениот број интервали не
претставува проблем, така што може да се планира и со саатни вредности на годишниот
конзум, што претставува најреална слика за режимот на работа на ХЕЦ и ТЕЦ.
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МКОЗОООЗО

МЕТОДА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОТИМАЛЕН БРОЈ НА АГРЕГАТИ
ВО ПОГОН КАЈ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
Кратка содржина
Познавањето на отималниот број на агрегати во погон кај хидроелектричните централи
е важно заради определувањето на нивните карактерисгики на потрошувачка на вода и заради
определувањето на нивните специфични потрошувачки на вода. Споменатите карактеристики,
пак, се неопходни при определувањето на оптималната распределба на моќности во електроенергетските системи составени од хидро и термоелектрични централи. За таа цел, неопходно е
овие карактеристики да се познаваат за различни оптоварувања на електроенергетскиот систем. Притоа, обично се практикува дневниот дијаграм на потрошувачка да се подели на 24
временски интервали, внатре во кои оптоварувањето на системот е константно.
Методата базира врз познавање на карактеристиките на потрошувачка на вода на секој
од хидроафегатите (без земање предвид на сопствените потреби од вода и електрична моќност), познавање на функционалните зависности на сопствена потрошувачка на вода и електрична моќност во функција на, соодветно, нето потрошувачката на вода и бруто произведената
моќност од страна на генераторите, дијаграмот на оптоварување на хидроелектричната централа и техничките карактеристики на хидроагрегатите. Методата е итеративна, а решенијата
внатре во секоја од итерациите се определуваат по аналитички пат.
Клучни зборови: Хидроагрегат, Трошковни карактеристики; Загуби, Оптоварување.
Abstract
The concept of optimal number of units in an operation at a given demand in hydro-power
plants is important because it helps to form their consumption characteristics of water and specific
consumption characteristics of water, as well. The above mentioned characteristics, further on are used
for the purpose of determinating optimal schedule of power in complex electrical power systems
composed of hydro and thermal power plants .Therefore it is necessary for them to be aknowledged for
different levels of electric power system consumption. Thereby, it is often practiced each plant's daily
load diagram to be divided into 24 time-intervals and within each time-interval it might be assumed that
the electrical load is constant.
The method presented in this paper is based on characteristics of water consumption concept for each
hydro-unit without taking into account self-consumption of water and electric power for running the unit. Also,
it is based on functional dependencies for self-consumption of water and self-consumption of power as a
function of net-consumption of water and gross-production by the hydro-unit, respectively. Finally, the method
requires knowledge of the plant's load diagram and technical features of the hydro-units. It may be considered
that the suggested method is iterative, but solving the solutions within each individual iteration is analytical, so
the required time for achiving the final results is very short-lasting.
Keywords: Hydro-unit, Consumption characteristics, Losses, Load.

P39-04

P39-04 2/2

1. Дефиниција на проблемот
Да претпоставиме дека се работи за прибранска електрична централа поради што
секој од агрегатите има свој посебен довод и свој посебен одвод на вода. Воедно даѕзретпоставиме дека своите сопствени потреби агрегатите ги подмируваат делумно со
електрична енергија произведена од посебни мали хидроагрегати, а делумно со електрична моќност добиена преку енергетските трансформатори за сопствени потреби. Во тој
случај, шемата на таквата хидроелектрична централа ќе изгледа како на сл.1. Притоа,
линиските и локалните загуби во секој од доводите се означени со ΔΛ(, l (i=J,N), во
соодветните одводи со Δ/ζ(Μ (i=/,/V), сопствените потреби од вода со Ѕ (/ Д/ = Ι , Λ / ) , сопствените потреби од електрична моќност со 5 Дѓ = Ι , Λ / ) , а бруто и нето дотеците и моќностите, соодветно, со: Qhj; Qni; Phi; Pni Секако, со /V e означен бројот на агрегати во разгледуваната хидроелектрична централа кои во општ случај можат да се разликуваат еден од друг.
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Сл.1. Шема на хидроелектрична централа со одделни доводи и одделни одводи на вода
(дефинирање на загуби на висини и сопствени потреби од вода и моќност)

Искуството покажува дека карактеристиките на потрошувачка на вода на хидроагрегатите и нивните специфични потрошувачки на вода со голема точност можат да се
апроксимираат, соодветно, со полином од петти, односно, четврти степен поради што е:

б., =/(*>*) =

каде што Qni и Phi се соодветно нето протек и бруто моќност на / - ти агрегат, η -степен на
полиномот, а а0,а{,...ап

се коефициенти на полиномот со кој што се апроксимираат спо-

менатите карактеристики.
Карактеристиките на сопствена потрошувачка на вода Ѕ ( =/(б„ ѓ )и сопствена потрошувачка на моќност Spi = f(Phi) доволно е да се апроксимираат со полиноми од втор
ред. Имено,
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h

i

p

i

i=l
каде што a4i,b4i,c4i и a.pi,bpi,cpi ce коефициенти кои се определуват no експериментален
пат за време на експлоатација на хидроелектричната централа.
Co оглед на сл.1., потребно е:
N

L=^Q»> ^

min

(4)

Σ

V

r
Ρш =Ρ
L

'

г

i=\

каде што βΣ претставува вкупна потрошувачка на вода за зададено оптоварување /> на
хидроелектричната централа.
2. Решавање на проблемот
Екстремот на функцијата со ограничување во форма на равенство (4) е еквивалентен на екстремот на следната функција без ограничување:

1=1

од каде, за условот што треба да го задоволи бараното решение, се добива:

(6)

i = \,N
Ν

односно,
-λ — const.
(7)

или конечно:
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4. Заклучок
Bo трудот е прикажана метода за определување на. потребен број на агрегати во
погон во хидроелектрична централа со произволен број на агрегати и различни карактеристики на истите. Методата зема предвид постоење на одделни доводи и одделни одводи
за секој агрегат како и потреба од постоење сопствените потреби од вода и електрична
моќност за секој агрегатодделно или комбинирано. Методата овозможува определување
на еквивалентни трошковни карактеристики на хидроелектричните централи при различен број на агрегати во погон кои се неопходни при оипределувањето на оптималното
оптоварување на хидроелектричните централи. Воедно, методологијата овозможува брзо
определување на еквивалентните диференцијални потрошувачки на вода за различни комбинации на агрегати во погон. Од добиените резултати се гледа дека во текот на експлоатацијата на дадена хидроелектрична централа многу е важно како се обезбедуваат сопствените потреби од вода и од моќност кај одделни агрегати. Постојат различни комбинацци на 1Аожности за обезбедувањето на тие потреби, а на секоја комбинација одговара различна трошковна карактеристика^ која треба да се знае однапред при определување на
возните редови на хидроелектричните централи.
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НЕКОИ МОДЕЛИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНА ВО УСЛОВИ НА ПАЗАР НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Кратка содржина
Во трудот се презентирани некои од основните модели за формирање на цената на ел.
енергија во услови на функционирање на отворен пазар за ел. енергија како и конкуренција на
ниво на потрошувачката и производството. Како карактеристичен пример е земена
Амстердамската берза за ел. енергија "Amsterdam power exchange" APX (spot market), a делумно
ce спомнати и некои други типови на берзи и методологии за определување на цената. Детално е
обработена методологијата за исчистување на цената еден ден однапред "clearing price mehanizam
in day athead market" од Амстердамската берза и објаснет начинот на функционирање на
механизмите за балансирање, како и финансиските затворања.
Клучни зборови: Берза, лицитирање, балансирање, цена, количина, тргување
Abstract
In this paper is presented some of basic models for electrical energy price clearing in liberalized
market area and competition on level of consumption and level of production. As example was taken
Amsterdam power exchane APX - spot market and little was presented some of another types of
markets and methodology for pricing also. In detal is presented "clearing pricing mehanisam in day
athead market" from Amsterdam power exchange and explain methodology for balancing market and
finansial clearing.
Key words: Spot market, bid, ask, balancing, price, volume, trade

Ден Д -19. 02. 1998 година, може да се каже дека Европската електро индустрија го
направи главниот чекор. Официјално од овој датум, во Европската унија егзистира
единствен внатрешен пазар за ел. енергија. Базичната идеја за заеднички пазар за секч)ј
вид стока, услуга, човечки труд е лајт-мотив уште од Римската повелба од 1957 година.
Ел. енергија и гасот се последни стоки кои не подлежеа на конкуренција до оваа дата. Кон
крајот на 80-те години се појави иницијалната идеја за отворање на пазарите и да се воведе
конкуренцијата во голем обем на традиционално монополистичкиот свет на
потрошувачката на ел. енерија и ѓасот. Така наречени независни производители на ел.
енергија влегоа на пазарот. Различни техники беа употребени за да се олесни
конкуренцијата и нивниот влез на пазарот. Во текот на 1990 година ЕК ја превзеде
водечката улога за комплетирање на легалната база за овој процес. Истото е
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материјализирано во форма на Директива 96/92 од 19. 12. 1996 година за внатрешен пазар
на ел. енергија.
Заживување на единствениот внатрешен пазар на ел. енерија беше со неколку
првенствени цели:
• демонополизација на постојните електростопански претпријатија и правото на
избор на снабдувач со ел. енерија
• воведување на конкуренција на сите нивои
• намалување на цените на ел. енерија на сите нивои
Како резултат на сето ова дојде по постепено отворање на пазарот со ел. енерија и
формирање на квалификувани потрошувачи со право на избор. Co текот на изминативе
две години бројот на квалификуваните потрошувачи се повеќе се зголемувал, така да
заклучно со 01. 01. 2000 година во Европската Унија 62 % од пазарот на ел. енерија е
целосно отворен!
Co директивата 96/92 се утврдуваат општите правила за интерен пазар на ел. енерија.
Таа поставува правила во врска со организацијата и функционирањето на електро
секторот, пристап до пазар, критеријуми и процедури кои се применуваат при јавни
лицитации, давања на согласности за работа и самата работа на системите.
Директивата како и секогаш, е прифатена врз база на бројни компромиси постигнати
по неколку годишни дискусии, дебати како на политичко, така и на техничко ниво, но
изгледа дека уште многу компромиси ќе треба да бидат направени. Директивата им нуди
на индивидуланите земји членки на ЕУ, да изберат структура за нивниот пазар за ел.
енерија која најповеќе им одговара на нивните потреби. Од тука во имплементирањето на
условите од самата директива земјите членки на ЕУ навистина и креираа различни
системи. Секако дека секоја избрана варијанта мораше да соодветствува со наведената
Директива. Исто така сите 15 земји членки на ЕУ беа обврзани да една на друга им
овозможат слободен пристап кон нивните пазари со ел. енерија по правото на
реципроцитет, што на некој начин значи креирање на заеднички (единствен) пазар на ел.
енерија.
Co неа се утврдуваат општите правила за интерен пазар на ел. Енергија:
• Либерализација (отворање) на пазарот за ел. Енергија
• Формирање на квалификувани потрошувачи
• Право на потрошувачите на избор на снабдувач со ел. Енергија
• Давање можности за создавање на независни производители на ел. Енергија
• Транспарентен, објективен и недискриминаторен пристап до преносната и
дистрибутивната мрежа
• Ги дефинира учесниците на пазарот со ел. енергија (регулаторна комисија,
производители на ел. енергија, дистрибутери, купувачи на големи и крајни
купувачи, брокери за ел. енерија, снабдувачи со ел. енергија, оператори на
системите и др)
• Ги определува основните правила на игра на сите ученици на пазарот со ел.
енерија.
Еден од основните проблеми кои произлезе од оваа либерализација и формирање на
слободен пазар на ел. енергија беше формирањето на цената на ел. енергија. Еден дел од
количините на ел. енергија со која се тргува одат на билатерални договори помеѓу
производителите и потрошувачите. Останатиот дел од побарувачката оди преку спот маркетите и
разните видови на берзи. На Амстердамската берза за ел. енергија односот на билатералните
договори во однос на спот маркетот е прикажан на слика 1.
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сл. 1
Co оглед дека во почетниот момент прво конкуренцијата се створи помеѓу
производителите на ел. енергија првичен модел, кој се уште функционира во одредени берзи
беше со лицитирање на понудите од страна на производителите со цел да се задоволи вкупната
побарувачка на ел. енергија. Секој производител нудеше одредена количина на енергија за
одреден час во дневниот дијаграм на побарувачката со одредена цена. Постојат и модели во кои
се нудат точно определени блокови на енергија или моќност. Потоа се формира дигаграмот на
понудата и тоа од најефтината понуда па се до најскапата. Во ова редење на понудените
количини единствен критериум е понудената цена. На крај се повлекува вертиклна црта
паралелна со у-оската која представува потреби од ел. енергија во тој час и се определува
всушност кои електрани за тој чес ќе работат, а кои не. На секој производител му се плаќа онолку
колку тој побарал при неговата лицитација. Овој модел се нарекува модел колку што е
лицитацијата или "as bid is" и е представен на сл. 2.
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сл. 2

Ce разбира овој модел има свои предности и недостатоци. Еден од најголемите
недостатоци е едностраната конкуренција што во паразни услови може да доведе и до
зголемување на цените од страна на производителите, како и до нереално представување на
трошоците на работењето на системот. За да се се створат услови за вистинска пазарна
ориентираност и конкуренција на сите ниво, воведена е и конкуренција на ниво на
потрошувачката. Еден од најразвиените модели е моделот на исчистување на цената на ел.
енергија на берзата во таканаречениот ден однапред пазар на ел. енергија (day athead market).
Bo основа првиот дел од формирањето на цената е ист како и кај предходниот модел.
Прво доаѓаат понудите од производителите чија што крива за одреден час се формира на сличен
начин. Се разбира дека одредени електрани кои работат во базниот дел неможат сатно да ја
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менуваат својата моќност. Таквите електрани дококу немаат предходно склучени договори се
најавуваат на берзата како лицитација која мора да работи и оди со нула цена. (as must run - zero
bid) Овие електрани без разлика на трошоците за нивната работа ќе испорачуваат ел. енергија, a
добивката или загубата зависи од исчистената цена на берзата за тој час. За таа цел целиот
дијграм на понудите се поместува во десно за онаа количина на ел. енергија која се нуди од овие
производители. Co тоа е формирана кривата на понуда ("bids curve").
Потоа доаѓаат побарувањата од потрошувачите. Секој од потрошувачите побарува
одредено количество на ел. енергија и ја лицитира цената која е спремен да ја плати за истата.
Побарувањата ("ask") од потрошувачите се редат на дијаграмот по обратен редослед од
производителите. Имено прво доаѓа најскапата побарувачка, па се до наефтината. И овде
критериумот е единствено цената која потрошувачот е спремен да ја плати за одредено
количество на ел. енергија.
Пресечната точка на овие две линии од понудата и побарувачката ја одредува
исчистената цена за тој час, како и количеството на енергија кое во тој час е потребно да се
произведе. Оние потрошувачи кои ќе се најдат од десната страна на пресечната точка во тој час
нема да добијат електрична енергија, или ќе ја платат по значително повисока цена од разни
брокери кои чуваат одредени количини за разни други трансакции. Исто так оние електрани кои
се од десната страна на пресечната точка нема да работат во тој час.
Исчистената цена за одреден час е иста за сите учесници на берзата без разлика дали се
портошувачи или производители и без разлика на предходно лицитираната вредност. На
производителите им се исплаќа исчистената цена и нивниот профите истите го бараат во
раликата од понудената односни лицитирана цена до исчистената цена за одреден час.
Потрошувачите добивката ја имаат исто така во разликата од понудената до исчистената цена.
Co овој метод се обезбедува производителите да лицитираат на берзата со
минимализирани вистински трошоци за работењето и речиси без никаков профит. Секое
покачување на можниот профит во лицитацијата е ризик дека ќе се најдат од десната страна на
пресечната точка и дека тој час нема да играат на пазарот.
Во одредени моменти се јавува потреба од вклучување на одредени електрани заради
претовар на одредени водови или трафостаници и со цел за нивно растеретување. Доколку за
оваа цел мора де се вклучи електрана која во првичниот деијаграм се нашла од десна страна на
пресечната точка поради повисока цена од исчистената, на оваа електрана и се плаќа потполната
сума на нејзината лицитација без оглед на веќе исчистената цена. Ова се нарекува проблен на
закрчување или congestion market. Bo некои берзи за потребите на congestion ce прават годишни
или полугодишни лицитации за кои електраните лицитираат за предимство при вакви
преоптоварувања.
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Ha крај откако ќе се исчисти цената за секој час поединечно за наредниот ден, истите се
објавуваат на веб страна, а распоредот на електрани и потрошувачи во вид на возен ред им се
доставува на диспечерските служби за наредниот ден, заедно со билатералните договори.
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Цените кои се исчистуваат во процесот на лицитирање можат да достигнат најразлични
вредности во зависност од моменталната побарувачка и можноста за призводство. Тие дури
варираат од многу мали до многу големи вредности во од час во час, во зависност од денот,
сезоната, месецот или некои други услови. Како пример е дадено часовното варирање на цените
на ел. енергија за една недела на Амстердамската берза на ел. енергија, во однос на обемот на
тргување со ел. енергија истата недела..
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Сл.4
Представените денови се од Среда во Вторник. Се забележува дека цената варирала од 25
па се до 100 ЕВРА за MWh, додека обемот на тргување во сите денови освен деновите на
викендот (Сабота и Недела кои се четвртиот и петиот ден на гфарикот) е релативно ист.
Меѓутоа, наредниот ден, при реалната работа на ситемот се јавуваат помали или
погомени одстапувања од утврдените количини при лицитациите предходниот ден. Исто така се
јавува потреба од регулација на фреквенција, држење ротирачка резерва, ладна резерва и други
видиви на барање, потребни за нормапно функционирање на системот. За да се покријат овие
разлики, во некои берзи постојат додатни берзи кои се за секој вид на барање засебни или се оди
на 3, 6 или!2 месечни договори по пат на лицитација.

MW

сл. 5
По завршувањето на денот, се собираат сите мерења, се корегираат одстапувањата во
однос на предходно договорените количини, се вршат сите прелевања и се утврдуваат
вредностите со кој секој учесник се задолжува. На пример доколку некоја електрана лицитирала
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да произведе 100 MW во 14-иот час по одредена цена, а призвела 90 MW по налог на
диспечерите поради одредени проблеми разликата од 10 MW на електраната и се исплаќа по цена
од 15 % од исчистената цена. Или на пример доколку некој потрошувач превзел повеќе енергија
одколку побарал во лицитацијата, додатната количина му се наплатува според цената утврдена со
лицитација на производителите кои учествуваат во регулацијата и ротирачката резерва и така
натаму се до потполно затворање на сите одстапувања. Овој процес се нарекува балансирање на
пазарот кој се одвива во два дела. Првиот дел е при самот работење на ситемот и при
управувањето од страна на диспечерите, а другиот е при финасиските затворања. Сите финасиски
затворања се прават еднаш неделно.
Покрај овој тип на берза постојат и многу други типови. Како еден од
покарактеристичните ќе го спомене моделот на огласна табла или "billeting board system", кој
всушност представува огласна табла на која се најавуваат производителите и потрошувачите со
своите лицитации. Во одредената лицитација може да се наведе најразлична форма на податоци.
Се наведуваат количините на енергија, периодот за кој се нуди или бара, цената, дијаграмот,
видот и други податоци. Производителот или потрошувачот едноставно со најавување на веб
страната преку интернет може да си одбере адекватен договор со едноставно кликање на
одредена лицитација со што договорот е автоматски склучен. Се разбира сите оние кои тргуваат
на овој начин мора да се предходно ауторизирани од страна на берзата и да имаат пристап кон
истата.
Во Европа и Северна Америка, се е поголем бројот на учесници на берзите на ел.
енергија. Процесот на либерализација доведува до глобализација на пазарот, како и до
изедначување на цените од различни региони. Овој процес е неминовен и во Република
Македонија и што побрзо го прифатиме, тоа полесно ќе се вклучиме и ќе ги имаме придобивките
од истиот.
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АНАЛИЗА НА ДИНАМИЧКАТА СТАБИЛНОСТ HA EEC HA P. МАКЕДОНИЈА
ЗА НЕКОИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ СЛУЧАИ

СОДРЖИНА
Во трудот е прикажан моделот за анализа на стабилноста на електроенергетски системи
(EEC) при големи пореметувања како што се куси врски, испади на големи генераторски единици
или потрошувачи, како и испади на поважни елементи на преносниот систем (трансформатори и
водови).
Моделот базира на т.нар. „класичен модел" за анализа на стабилноста. Сликата за
стабилноста на работата се добива со следење на промените на параметрите на генераторите кои
се во паралелна работа во рамките на EEC, односно од временската промена на нивните агли на
изместување согласно аголните карактеристики на моќност.
Моделот конкретно е применет врз постојниот EEC на Република Македонија и
анализирани се некои карактеристични случаи. Ваквата анализа овозможува добивање на
суштински информации за режимите на работа кои се среќаваат како во секојдневната практика
така и во отежнати и хавариски услови.
Клучни зборови: динамичка стабилност, куси врски и испади

ABSTRACT
In this paper the model for transient stability analysis of power systems during large
disturbances like short circuits, sudden loss of big generator units or loads, sudden loss of more
important transmission elements (power transformer and lines) is presented.
The model is based on the so called "classical stability model". The picture of stability is
obtained by following the changes of the parameters of the generating units operating in parallel within
one system, i.e. variation in time of the machine internal voltage phasor angles in accordance with their
power-angle curves.
The model is applied on the existing Macedonian power system for some typical cases. Such
analysis provides us with valuable insight of the conditions of the power system everyday normal
operation as well as operating conditions in states of emergency.
Key words: transient stability, short circuits, outages
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ОПШТО ЗА ДИНАМИЧКАТА СТАБИЛНОСТ
За динаминка^ (транзиентна1)етабилност се зборува при преодни процеси,
предизвикани од големи пореметувања, односно при значителни и брзи промени на некои
од основните параметри на режимот. Такви пореметувања се, на пример:
•

нагли вклучувања или исклучувања на големи потрошувачи,

•

промени во конфигурација на мрежата,

•

нагли испади на големи генераторски единици,

• сите видови куси врски и друго.
Доколку преодниот процес кој ќе се јави како резултат на ваквите пореметувања заврши
со нов стационарен режим, може да се каже дека системот е динамички стабилен. Во
спротивно, кога не може да се постигне нов стационарен режим, односно кога некој од
основните параметри не се стабилизира и добие нова вредност, доаѓа до распад на EEC
како последица од динамичка нестабилност.
Пореметувањата (кои се нарекуваат уште и динамички удари) предизвикуваат во
системот електромеханички преоден процес за време на кој доаѓа до нишање на роторите
на генераторите (но и на другите вртливи машини). Овие нишања на машините всушност
претставуваат осцилации на роторите во однос на референтната оска на вртливото
синхроно поле, кое се врти со константна синхрона брзина CUQ. За време на преодниот
процес роторот на секоја машина се врти со помалку или повеќе синхрона брзина, односно
неговата брзина се колеба околу синхроната. Во еден момент е поголема, а во друг
помала. Овие отстапувања на брзината на вртење ω од синхроната <х>о се релативно мали,
од ред на неколку проценти. Во случаи кога системот е динамички стабилен, по
настанувањето на пореметувањето нишањата, односно осцилациите на синхроните
машини постепено се придушуваат и после одреден временски период (од ред на неколку
секунди 2 ) тие потполно ќе се изгубат. Притоа, системот ќе завземе нова рамнотежна
положба, односно ќе продолжи да работи со нови режимски параметри. Меѓутоа, постојат
случаи кога конечната состојба на рамнотежа не се достигнува и доаѓа до губење на
синхронизмот. Во тие случаи кај некои генератори доаѓа до зголемување на брзините на
роторите, кај некои до успорување и се поголемо губење на синхронизмот. Тогаш се
работи за динамички нестабилен систем.
ДИНАМИЧКА СТАБИЛНОСТ НА СЛОЖЕНИ EEC
При анализирање на стабилноста на еден EEC, димензијата (сложеноста) на
проблемот не е одредена од неговата конфигурацијата, односно меѓусебната поврзаност
на елементите во системот, туку од бројот на агрегатите во него.
Постојат случаи кога еден EEC може да се сведе на две електрани кои работат во
паралелна работа или на електрана која работи во паралелна работа со крута мрежа. Ова
може да се направи тогаш кога, на пример, кусата врска за која се анализира стабилноста
на системот се наоѓа во непосредна близина до една електрана. Во тој случај сите останати
електрани кои се оддалечени од местото на кусата врска може да се обединат во една
еквивалентна електрана (или крута мрежа, ако нивната сумарна моќност е многу
поголема од моќноста на првата електрана). Анализата на динамичката стабилност во овој
1

Според поновите препораки на CIGRE и IEEE терминот „динамичка стабилност" не е еднозначен и
наместо него се препорачува употребата на посоодветниот термин „транзиентна стабилност". Сепак,
бидејќи употребата на првиот термин кај нас е вообичаена, во трудот и понатаму се користи истиот.
2
Овде станува збор за т.нар. краткотрајна динамика (short term dynamics) и осцилации кои се јавуваат
помеѓу поедините генератори во системот (inter-machine oscillation). Посебен проблем претставува т.нар
долготрајна динамика (long term dynamics) co траење од ред на неколку минути кога се јавуваат
осцилации помеѓу две или повеќе области во рамките на една интерконекција (inter-area oscillation).
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случај може да се изведе едноставно, на пример, со примена на правилото на еднакви
површини.
Во останатите случаи кога EEC не може да се сведе на две електрани кои работат
во паралелна работа, анализата на динамичката стабилност станува посложена. Имено,
векторот на емс на еден од генераторите врши промена на движењето не само во однос на
друг вектор на емс туку во однос на повеќе кои, од своја страна, истотака вршат меѓусебни
промени во движењето. Во овој сложен процес на взаемно разнишување на генераторите
еден во однос на друг, единствениот критериум за проценка на стабилноста е временската
промена на аглите на изместување во однос на референтна оска усвоена пред да настане
пореметувањето во системот. Ако промената на аглите на изместување се движи во
одредени граници за време на преодниот процес, тоа значи дека системот ќе остане
стабилен. Ако некои од аглите на изместување почнат непрекинато и брзо да растат тоа
ќе значи дека соодветните генератори испаднале од синхронизам, односно дека
стабилноста е нарушена.
Временскиот тек на процесот на нишање на роторите на генераторите е опишан со
следниот систем диференцијални равенки изведен од равенките на нишање на секој од
агрегатите [2, 3]:

at

= <& -ω,

/ = 1,2,. ...η

каде со η e означен вкупниот број на агрегати во системот.
Во претходните изрази (6) воведени се и моментите на придушување кои се
пропоционални на релативните брзини на соодветните ротори во однос на синхроната
брзина со коефициенти на пропорција kjt [2, 5]. Електричните моќности Ре, се дадени со
следните аголни карактеристики [1,3, 4]:
Р„. = Е? · У„ · sin α,, + Σ £,· · Ej · Υ. · sin(0, - Θ, - α,);
>·>*'

ι = 1, 2, ....,«

(2)

каде со Χ,·;· = Yire'"J2'a'1 ce означени елементите на матрицата на адмитанции на системот.
Решението на претходниот систем диференцијални равенки може да се најде по
нумерички пат со примена на некоја од добро познатите методи. Овде, за таа цел, е
искористена модифицираната Ојлерова метода.

АНАЛИЗА НА ДИНАМИЧКАТА СТАБИЛНОСТ HA EEC HA P. МАКЕДОНИЈА
Анализата на динамичката стабилност на EEC на Р. Македонија е направена на
постојната високонапонска мрежа во услови на поврзаност со соседните EEC од двете
страни (на север и југ). Земено е дека EEC работи во зимскиот период при максимално
оптоварување од околу 1200 MW кое е целосно покриено со сопствено производство и
минимална размена од 27 MW кон Грција и 0 MW кон Југославија. Потрошувачката на
електрична енергија во регионот на Косово е комплетно покриена со производството на
електраните во Косово Α и Косово Б, како и од системот на Југославија.
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Табела 1. ОПТОВАРУВАЊА HA ЕЛЕКТРАНИТЕ И ДВ 400 KV ДУБРОВО - СОЛУН

Електрана

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ;

Глобочица
Шпилје
Битола! (HOkV)
Тиквеш
Осломеј
ТЕЦ Неготионо
Битола 2 и 3 (400 kV)
Вруток (со Равен и Врбен)
Косово A
Косово Б
ДВ 400 kV Дуброво - Солун

P[MW]

30
60
200
76.7
100
190
400
140
130
400
27.8

Q [Mvar]
6.4
0
24
0
18.7
31.4
130
51
50
150
78.8

Анализирани се случаевите на динамичка стабилност при следните варијанти:
1.
2.
3.
4.
5.

Куса врска во ТС Гостивар со траење од 0.12 ѕ
Куса врска во Берово со траење од 0.2 ѕ
Куса врска во ТС СК 4 со траење од 0.12 ѕ
Испад на 2 блока во РЕК Битола (Блок 2 и Блок 3)
Куса врска на почетокот на водот Дуброво · Солун со време на исклучување 60 me
и потоа истовремен испад на ДВ 400 kV Дуброво - Солун и ДВ 400 kV Дуброво Битола 2 400, со делување на АПВ за 0.9 ѕ.

Во сите овие случаи е анализирано однесувањето на генераторите на електраните во
EEC на РМ како и генераторите на електраните во Косово и системите на Грција и
Југославија. Во продолжение се дадени коментари за анализираните варијанти.
Варијанта 1. Местото на настанување на оваа куса врска е во западниот дел на
системот, односно во делот во кој се наоѓаат хидроелектраните и ТЕЦ Осломеј.
Времетраењето на кусата врска е 0.12 ѕ. Однесувањето на генераторите во електраните е
прикажано на слика 1.1. Од графикот се забележува дека генераторите кои се поблиску до
местото на кусата врска имаат поголемо пореметување и поголема амплитуда на
осцилациите, додека генераторите во ХЕЦ Тиквеш, ТЕЦ Неготино и РЕК Битола се со
помали осцилации. Учеството на системите на Грција и Југославија е сосема мало, но
забележливо.
Варијанта 2. Местото на настанување на оваа куса врска е далеку од сите производни
капацитети и е со поголемо времетраење од претходниот случај. Однесувањето на
генераторите е дадено на слика 1.2. Се забележува дека дури и при речиси двојно поголемо
времетраење на кусата врска постои мало нишање на генераторите. Генераторите во ХЕЦ
Тиквеш и ТЕЦ Неготино се најблиску до местото на кусата врска и затоа е забележително
нивното осцилирање.
Варијанта 3. Во оваа варијанта местото на настанување на кусата врска е на 400 kV
страна во најоптоварената ТС во системот на Македонија, ТС СК4. Времетраењето на
кусата врска е 0.12 ѕ, а однесувањето на генераторите е прикажано на слика 1.3. Се
забележува дека иако локацијата е далеку од електраните, осцилирањето на генераторите
е доста изразено како кај електраните во Македонија така и кај двата системи во
соседството. Co оглед дека времетраењето на кусата врска е релативно мало, системот
останува динамички стабилен, но со релативно големо нишање. Како најблиска електрана
е ТЕЦ Неготино кај која постои и најголемото нишање.
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Варијанта 4. Bo оваа варијанта е симулиран испад на два блока во РЕК Битола (Блок 2
и Блок 3). Испадот на овие блокови предизвикува дефицит на моќност од околу 400 MW и
100 Мвар во системот. Заради овој голем недостаток на моќност доаѓа до пад на
фреквенцијата и до успорување на сите ротори на генераторите, како кај електраните кај
нас така и кај соседните системи. Дебалансот е доста голем така да и реакцијата на сите
генератори е забележителна, но сепак системот е динамички стабилен. Однесувањето на
генераторите во електраните е прикажано на слика 1.4.
Варијанта 5. Како едно од поголемите пореметувања во нашиот систем може да се
смета и испад на еден или повеќе далноводи 400 кВ. Во оваа варијанта е симулирана куса
врска на почеток на далноводот Дуброво - Солун која се исклучува за 60 тпѕ и истовремен
испад на два далновода 400 kV и нивно повторно вклучување со делување на АПВ. Двата
далновода 400 kV се ДВ Дуброво - Солун и ДВ Дуброво - Битола 2 400. Двата далновода
испаѓаат од погон истовремено, a ce вклучуваат после временска пауза од 0.9 ѕ. Во оваа
варијанта македонскиот систем кратко време останува без врската со системот на Грција
и, истотака, контурата на 400 kV напонско ниво во нашиот систем се прекинува.
Однесувањето на генераторите во електраните е прикажано на слика 1.5. Се забележува
големо осцилирање на генераторите, но сепак системот останува стабилен.

АНАЛИЗА НА ДИНАМИЧКАТА СТАБИЛНОСТ ВО УСЛОВИ НА РАБОТА
HA EEC HA P. МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА КОСОВСКАТА КРИЗА
Треба да се напомене дека условите во кои работеше EEC на РМ за време на
Косовската криза беа исклучително тешки и на моменти критични. Имено, единствената
врска на системот со останатиот свет беше само ДВ 400 kV кон Грција. Состојбата беше
дополнително влошена со тоа што на нашиот систем радијално беше приклучен и
системот на Косово кој поради војната остана без интерконекциите со останатите системи
освен со нашиот. Згора на тоа целото производство во Косово беше вон погон така да
комплетното задоволување на потребите на Косовскиот регион одеше преку ДВ 400 kV co
Грција и низ нашиот систем. Тоа доведе до услови на работа во кои тој далновод беше
оптоварен со над 350 MW. Во вакви услови испад на далноводот за Солун би значел
тотален распад на EEC на РМ. Во оваа анализа е симулиран испад на тој далновод при
различни услови на оптоварување на истиот и разгледувана е динамичката стабилност на
генераторите на електраните во Македонија. Во сите разгледувани случаи е земено дека
ТЕЦ Неготино работи со полна моќност (двата котли во погон).

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Табела 2. ОПТОВАРУВАЊА НА ЕЛЕКТРАНИТЕ И ДВ 400 кУ ДУБРОВО - СОЛУН
P[MW]
Електрана
Q [Mvar]
Глобочица
36
27
58
Шпилје
21
200
49
Битола! ( l l O k V )
77
Тиквеш
0
105
Осломеј
60
191
53
ТЕЦ Неготионо
400
Битола 2 и 3 (400 kV)
100
171
Вруток (со Равен и Врбен)
51
-260
ДВ 400 kV Дуброво - Солун
-322
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За потрошувачката во Косово се претпоставени вредностите 500 MW и 200 Mvar.
Анализата на динамичката стабилност во случај на испад на далноводот за Солун е
прикажана на слика 2.1.
Од сликата 2.1 е очигледно дека динамичката стабилност не е запазена и дека при
испад на ДВ 400 kV Дуброво - Солун би дошло до целосен распад на EEC на Р. Македонија
и покрај ангажираноста на ТЕЦ Неготино со полна моќност. Анализата покажува исто
така дека покрај недостигот од активна енергија голем е и недостигот од реактивна
енергија така да тоа директно резултира со распад на системот при испад на далновдот за
Солун.
Во овие услови на работа и делување на АПВ на далноводот е доста ризично. Од
поголемиот број на симулации кои се направени, може да се изведе заклучок дека
всушност временската пауза не би требала да биде поголема од 0.6 ѕ. Однесувањето на
генераторите на електраните е дадено на слика 2.2. Од него се забележува дека постои
големо нишање на генераторите, дури и во критични граници, но дека системот сепак
успева да остане динамички стабилен.
Како трет случај е симулирана границата на оптовареност на далноводот за Солун
при која, во случај на дефинитивно исклучување на истиот, би се задржала динамичката
стабилност на системот. Од многуте симулации и анализи се изведува заклучокот дека
оптовареност од 60 MW и околу 100 Mvar e крајната граница при која системот опстојува.
Однесувањето на генераторите е прикажано на слика 2.3.
ЗАКЛУЧОК
Од анализите се забележува дека EEC на Р. Македонија, во зависност од условите и
режимите на работа, различно се однесува при одредени поголеми пореметувања. Пред се,
тука се мисли на кусите врски, нивното место и времетраење, но секако и испадите на
генераторите и водовите. Како што и можеше да се очекува, грешките и промените на
мрежата 400 kV предизвикуваат најголеми пореметувања во работата на системот.
Однесувањето на самиот EEC на Р. Македонија во многу нешта зависи и од приликите во
соседните EEC.
Ha проблемот на динамичката стабилност во системот на Македонија треба да му
се посвети поголемо внимание, бидејќи во периодот од нејзиното осамостојување истиот
не беше доволно третиран и анализиран. Од аспект на подобра и посигурна работа
динамичката стабилност би требало да завземе поголем простор во развојните планови и
проекти, особено имајќи ги предвид претстојните процеси на преструктуирање и
либерализација во електроенергетскиот сектор.
ЛИТЕРАТУРА
[ 1 ] Ј. Ј. Grainger, W. D. Stevenson Jr., Power System Analysis, McGraw-Hill Book Co., New York, 1994
[2] 0.1. Elgerd, Electric Energy Systems Theory, McGraw-Hill Book Co., New York, 1985
[3] G. W. Stagg and A. H. El-Abiad, Computer Methods in Power System Analysis, McGraw-Hill Book Co..
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—*—Глобоцица
-»-Косово Б400
Осломеј
·*>'· Шпилје
Ж

ТЕЦ Неготино

—·— Битола 1 110
—I—Битола 2 400
—·—Тихвеш
-Вруток
Косово A 220
Слика 1.1. Куса врска во ТС Гостивар 0.12 ѕ.
—*—Глобоцица
—·— Косово Б 400
Осломсј
Шпилје
Ж

ТЕЦ Нсготин

—·—Битола 1 1 1 0
—I— Битола 2 400
—— Тихвеш
—~· Вруток
Косово A 220
Слика 1.2. Куса врска во ТС Берово 0.2 ѕ.
-ГлоПоцица
-Косоно Б 400
Осломеј
Шиилјс
-ТЕЦ Нсгптш
-Битола 1 1 1 0
-Битола 2 400
-Тихисш
Врутик
Kociiiio A 220
Солун

Слика 1.3. Куса врска во ТС СК 4 0.12 ѕ.
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—Β—KOCOIHI Б 400
Осломсј
Шпилјс
-Ж—ТЕЦНсттпн
—9— БитоЛс! 1 1 1 0
—I— Битола 2 400
Тихпиш
-·""-- Вруток
KOCDHO A 22(1
Солун

Слика 1.4. Испад на Блок 2 и Блок 3 во РЕК Битола.
—·—Глобоцица
—β- Косово Б 400
Осломеј
• *: -Шпилје
-Ж-ТЕЦНеготи(
—·— Битола 1 1 1 0
—I—Битола 2 400
—-—Тихвеш
—— Вруток
Косово A 22C
Слика 1.5. Куса врска на ДВ 400 W Дуброво - Солун, исклучување по 60 тѕ
со АПВ 0.9 с на ДВ 400 kV Дуброво - Солун и Дуброво - Битола 2 400.
Φ

ГлоГшцици

—Η—Осломсј
Шнилјс
ТЕЦ Ниготин
-

Ж

Битола 1 1 1 0

•

Бит(1ла 240П

—I—Тихнсш
—-^Bpyi-oK
-*' - Счлун

Слика 2.1. Испад на ДВ 400 kV Дуброво - Солун при оптоварување од 260 MW.
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—Φ— ГлоГ«)циНѓ1
—·—Осжшсј
Шпилјс
ТЕЦ Н и г о т и м
—Ж— Битола 1 1 1 0
—·—Битола 2 4ПП
—Η—THXHCIM
*

Вруток

·--···""—Сдпун

Слика 2.2. Испад на ДВ 400 kV Дуброво - Солун 0.2 с при оптоварување од 260 МЊ.

Φ

ГлвОоцица

—·—Осломсј
Шпилји
ТЕЦ Н с г п г м ш
—Ж—Битола 1 I 1П
—·—Битола 2 4ПП
—I—Тихнсш
—~— Вруток
- ™··—Солун

Слика 2.3. Испад на ДВ 400 W Дуброво - Солун при оптоврување од 60 MW и 100 Mvar.
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МКОЗОООЗЗ

АПЛИКАЦИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ НА Р. МАКЕДОНИЈА
Abstract:
In the National Dispatch Centre (NDC) is implemented a new application for tracking down the
state of the electro energetic system (EES) and building typical reports. This theme is dealing w i t h
solutions and possibilities of this new application.

АБСТРАКТ
Bo Националниот Диспечерски Центар (НДЦ) е воведена нова ашшкација за
следење на состојбата на електроенергетскиот систем и изработка на типски извештаи.
Оваа тема ги обработува решенијата и можностите на новата ашшкација.
1. ВОВЕД
Пред воведување на новата апликација во Националниот Диспечерски Центар
(НДЦ) . односно од Март 1990 па наваму функционираат неколку независни апликации за
генерирање на извештаи за работата на EEC. Овие апликации се направени под DOS
оперативен систем, во програмски јазик: CLIPPER, на персонални сметачи (ПС). При
изработка на посебните апликации не е водено сметка за функционалната меѓусебна
поврзаност, бидејќи беа предвидени да функционираат како привремени апликации за
многу краток временски ροκ.
Иако се добиваат потребните извештаи, овие апликации не беа соодветни за
продолжување на работа со истите. Основни недостатоци на предходните апликации:
редундантност на податоците, исти податоци се внесуваат на неколку места
проблемите со година 2000 (2ΥΚ) не беа целосно надминати
иако сите персонални сметачи на кои се водат извештаите се поврзани во ЛАН,
апликациите не се изработени така да подржуваат мрежно работење, податоците
или се префрлаат од ПС на ПС со помош на дискета или повторно се внесуваат
рачно. Ова е подложно на грешки кои и се манифестираа многу често
програмите не подржуваат графичка околина, работа со глувче
неможност за едноставно добивање на додатни пресметки, извештаи и статистика
апликациите и базата не се отворени за додавање на нови функции, или промена на
старите
одржувањето на апликациите е тешко, нема можност за додавање на нови објекти
(електрани, нови размени и слично)
нема можност за селективнен пристап до податоцитте
Поради сите овие причини неопходно потребно е да се заменат со нов интегриран
програмски пакет.
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2. ПОСТАВЕНИ БАРАЊА
Хардверот, системскиот софтвер и апликацијата треба да ги задоволуваат следните
минимални барања.
подршка на мрежно работење
истовремена работа на повеќе корисници
нередундантност на податоците
лесно одржување на апликацијата, во смисол на додавање на нови објекти и
промена на податоците за постоечките
графички интерфејс
логичка контрола на внес на податоците
вклучување на графички елементи во извештаите
пренос на постоечката база на податоци во новата база за период од една година
користење на податоците од архивата на SCADA системот
можност за публикација на селектирани податоци на интернет
можност за периодични и статистички извештаи
селективен пристап до податоците
оптимално користење на постоечкиот хардвер и софтвер
клиент-сервер архитектура
3. ОПИС НА НОВАТА АПЛИКАЦИЈА

3.1 Хардверско - софтверска платформа
При дефинирање на потребната хардверско софтверска платформа земена е во обзир
постоечката информатичка инраструктура.
ЗЛЛХардвер
Постоечките персонални сметачи, поврзани во ЛАН, се искористени како клиент
машини, додека на страната на серверот предвидена е набавка на нова сервер машина.
ЗЛ.2.Оперативен систем
На страната на клиентот е WINDOWS оперативен систем . Додека на страната на
серверот оперативниот систем треба да биде мултитаскинг, повеќе-кориснички и во
моментот се користи аиџ оперативен систем. Co набавка на новиот сервер ќе се премине
на Winows NT или на Linux.

ЗЛ.ЗРелациона база на податоци
За реализација на проектот ќе се користи ORACLE 8i релациона база на податоци,
бидејќи ги исполнува сите потребни барања.
3.2 Структура на апликацијата
Главна намена на апликацијата е да овозможи внес и промена на енергетски
податоци за работата на електроенергетскиот систем (EEC) на Р. Македонија и да се
генерираат типски извештаи. Апликацијата се состои од четри поголеми модули:
• планирање на работата на EEC, (Возен ред),
• внес на реални податоци (Енергетска состојба - Диспечерски извештај),
• дневен извештај и
• периодични извештаи и анализи.
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Поголем дел од податоците од нумерички тип, со различна фреквенција на внес:
часовно, дневно и месечно.
Извештаи: дневни - часовни, дневни - сумарни и периодични - сумарни
3.2.1.Дневно водење на работата на електроенергетскиот систем - Диспечерски извештај
Co овој дел од апликацијата работат оперативните водители на EEC, за внес,
промена на податоците за работата на EEC. Излез од програмот се извештаи со часовни и
сумарни дневни податоци за производство, потрошувачка и напонски прилики и размена
по интерконективните водови.
Програмот овозможува внес и обработка на следните податоци:
часовно производство на хидроелектраните
коти на акумулации
часовно производство на термоелектраните
часовна потрошувачка на директни потрошувачи кои се водат на часовна основа
дневна потрошувачка на директни потрошувачи кои се водат на дневна основа
часовни вредности на напонски состојби
часовни вредности на размена на активна и реактивна моќност по
интерконективните водови
дефинирање, внес и промена на тарифи
Во извештаите освен внесените податоци се прикажуват и сумарни податоци и
пресметани вредности (регулационен тотал, часовно оптеретување и сл.)
Влезните форми и излезните извештаи да го отсликуваат "домашниот" тарифен
систем и се целосно прилагодени према организацијата на работата на ДС.
3.2.2. Дневна информација
Основна намена на овој дел од апликацијате е генерирање на дневен извештај информација за состојбата на EEC од предходниот ден. Се превземаат потребните
податоци од диспечерскиот извештај и возниот ред. Сите останати податоци или се
внесуваат рачно или се пресметани.
Програмот овозможува внес и ажурирање на следните податоци:
внес на нови електрани
промена на податоците за постоечките електрани
внес/промена и дефинирање на нови директни потрошувачи
дефинирање и внес на нови размени
дефинирање и внес на нови акумулации
Излезниот извештај - информација ги содржи следните податоци
дневно производство на електрани
дневни размени увоз/извоз
дневна потрошувачка
состојба на акумулации (планирана и остварена акумулација, дотоци)
состојба на депонии
дневна температура
дневни настани
дневни графикони на часовна основа за вкупниот конзум, производство на ТЕ,
производство на ТЕ и ХЕ, производство на ТЕ Неготино
Податоците се превземаат од хронолошки предходната инфомрација, таму каде што
тоа има смисол. Како на пример состојба на расположивост на електраните, дневна
потрошувачка на дел од индустриските потрошувачи и слично.
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3.2.3 Возен ред
Апликацијата е наменета за изработка на возен ред за работа на EEC за наредниот
ден, односно за период од неколку дена.
Влез во аплиакциајта се :
часовни прогнозирани податоци за потрошувачка на електирчна енергија
часовна компензација
договорени часовни размени
На основа на овие влезни податоци програмот треба да ја пресмета часовната потреба
од електрична енергија.
Врз основа на договорени и искуствени податоци
распределува часовното производство по

операторот

понатаму

го

1. термоелектрани
2. хидроелектрани

3.2.4. Месечна / периодична информација
Намената на оваа ашшкација е да генерира месечен/периодичен извештај, во кој се
дадени сумарни вредности за избран период.
Во базата треба да се чуваат и податоци за претходната календарска година,
бидејќи овие податоци влегуваат во тековните извештаи.
Сите податоци кои се внесени преку претходните апликации се превземаат и се
користат за сите потребни пресметувања без да има потреба од повторен внес на истите.
Влез во апликацијата се следните податоци:
податоци од.биланс за остварен и наредниот месец
за потршувачка
за извоз
за производство поединечно по електрани
за увоз
акумулации
дотоци
Излез е месечен/периодичен извештај и соодветни графикони.
3.2.5 Програм за администрирање на податоците за EEC
Овој дел од апликацијата се користи за внес и пормена на системските податоци,
како на пример промена од летна на зимска тарифа, промена на минимални и
макслимални коти, внес на нов ее објект.
Co овој дел од апликацијата работи
администраторот на системот и сите корисници немаат пристап до овој дел од
апликацијата.
3.2.6 Групи на корисници
Апликацијата теба да овозможи сигурност на податоците и соодветен пристап во
зависност од доделени прИоритети.
Предвидена е следната минимална поделба на улоги (група на приоритети) кои ќе имаат
соодветни потребни привилегии и пристап до податоците.
Администратор
- пристап до сите податоци и функции, само овој корисник ќе може да ги менува
статичките податоци за системот (инсталирани моќности на електрани, додавање на нова
електрана во системот и сл.)
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Диспечер
Внес, промена на часовните влезни податоци за програмот - Диспечерски извештај
Генерирање на диспечерски извештај
План/информации
Внес/промена на влезни податоци и генреирање на извештаи за апликацијата возен ред и
дневна инофмација
Останати
Немаат право на внес/промена на податоци, ќе имаат право само на генереирање на
селектирани извештаи
4. ДОДАТНИ АКТИВНОСТИ
Како дел од овој проект предвидена е:
• изработка на соодветна корисничка и техничка документација,
• обука на корисниците
• публикација на дел од податоците на интернет
• поврзување со системот за работа во реално време (SCADA)
• проширување на апликацијата со нови извештаи и анализи
4.1 Документација
Документацијата ќе биде поделена во две групи: корисничка документација наменета
за крајните корисници на апликацијата и техничка документација наменета за комплетно
документирање на структурата на базата и ашшкацијата, како би се овозможило
понатамошно одржување на апликацијата, додавање на нови функционалности и
проширување на постоечките можности.
4.2 Обука на Корисниците
Обуката ќе биде организирана и прилагодена према дефинираните групи на
корисници, секој корисник ќе добие соодветна обука према доделените права на пристап.
4.3 Публикација на Интернет
Co воведување на ORACLE 8i базата, се овозможува публикација на податоците на
Интернет. Ова е особено важно за извештајот на дневната информација кој се проследува
и во институции надвор од ЕСМ. Пристапот до овие страници ќе биде овозможен со
употреба на корисничко име и лозинка.
4.4 Поврзување со SCADA системот
Co имплементирање на новот Технички систем за управување, ќе се овозможи
автоматизација на внесот на податоците кои се аквизираат преку системот за пратење во
реално време.
5.3АКЛУЧОК
За да се искористат сите можности на новата апликација неопходно е набавка на
сервер машина и користење на минимум ORACLE 8i база. Новата апликација овозможува
формирање на единствена база на податоци која е основа за пософистицирани анализи,
како
и
користење
на
современи
методи
на
пристап
до
податоците.

