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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 електро-
енергетските системи составени од хидро и термоелектрични централи. За таа цел, неопходно е
овие карактеристики да се познаваат за различни оптоварувања на електроенергетскиот сис-
тем. 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 моќ-
ност), познавање на функционалните зависности на сопствена потрошувачка на вода и елек-
трична моќност во функција на, соодветно, нето потрошувачката на вода и бруто произведената
моќност од страна на генераторите, дијаграмот на оптоварување на хидроелектричната цен-
трала 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 specif ic
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 d a i l y
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.
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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 даѕзрет-
поставиме дека своите сопствени потреби агрегатите ги подмируваат делумно со
електрична енергија произведена од посебни мали хидроагрегати, а делумно со електрич-
на 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 / ) , сопстве-

ните потреби од електрична моќност со 5 Дѓ = Ι , Λ / ) , а бруто и нето дотеците и моќности-

те, соодветно, со: Qhj; Qni; Phi; Pni Секако, со /V e означен бројот на агрегати во разгледува-

ната 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 хидроа-
грегатите 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 по-

трошувачка на моќност S pi = 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)
V '

Σ Ρ =Ρгш rL
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 еквивален-
тен на екстремот на следната функција без ограничување:

1=1

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

i = \,N (6)

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 каракте-
ристики 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 разли-
чен 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 ком-
бинации на агрегати во погон. Од добиените резултати се гледа дека во текот на експло-
атацијата на дадена хидроелектрична централа многу е важно како се обезбедуваат соп-
ствените потреби од вода и од моќност кај одделни агрегати. Постојат различни комбина-
цци на 1Аожности за обезбедувањето на тие потреби, а на секоја комбинација одговара раз-
лична трошковна карактеристика^ која треба да се знае однапред при определување на
возните редови на хидроелектричните централи.
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