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РЕЗИМЕ

F.di'ii- од можпите начшш за чималунаи* на загубите прч Потротувачката на
слсктричиа епергчја е изнаоѓањеточш оПтимилни реше/шја IUI чроблемите што се
срсќшмшт lipn ексПлпатицијита на сложегшше елекшроенергетски спстеми, при
нiKsiIDITIO аклучуаиње како и шшното соодветпо оптеретување согласно со барањати
mi потрошуначите во електро енергетскиот систем (EEC). При тоа важно е тоа
кико би сс оно.шожила економична равота на Постројките со мшшлшлни .зчгуви кшсо
од скономски гледна точка, така и од снерѓетска.

Во оној iTipyt) е Предложен конкретен Пример м работа на два тергетски
блока erii'ii термо. и ^руг хчдро, прч тпа е Пресметано нчичото Полезно работно време
согласпо барчњето ча оГчТшретувањето «<? мрежата.

Лиали.шрано с Правалпото искористушш>е на чрчмарнчте енерѓетскч ресурси
ilpii раоошшТш lid термоцептралчте и хидроцснтрилиѓПе т.е. зшчтедата на моди кај
хидроцентрчлите ч .шштсдита на фосчлно ѓпрчво кај термоцентралчте.

ABSTRACT

One of the possible manners, to reduce the consumption of electrical energy in Complextial
Hlectio-encrgctic Systems is inventing of optimal sopulion on a lot of problems which exists in
cxploatation of CHHS (Complexual Electro-energetic Systems), as so as in theirs starting that and in
theirs exploalalion in CRIiS. independent of consumption in EPS (Electric Power System). In all this
very important is the insuring of optimal exploatation of Power Plants with minimal economic deficit
and minimal energetic deficit.

In this publication will be proposed concret example of exploalation of two Power Plants,
which one of thems is Thermal Power Plant and the other is Hydro Power Plant, and by the way was
calculated their necessary optimal working time independent of consumption in Power Grids.

It is analyzed regular using of Primary energetic sources in exploatation of Thermal and

Hydro Power Plants with maximal saving water in 1IPP and maximal saving fossil fuel in TPP.
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1. ВОВЕД

Целта на овој труд е постоењето можност за поставување на основни
проблеми при запишувањето на процесите кои се одвиваат во енергетските
моетројки, преку математички изрази т.н. математички функции и модели.

Исто така целта на овој труд не е да реши одреден конкретен реален
цроблем. туку да укаже или да поттикне, дека со примената на ваквиот начин на
иристап кон ироблемите од типот на оптимално експлоатирање на сложените
EEC. од страна на едно електростопанство, би било од голема полза. како за
самото стопанство, така и за самото општество.

2. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ СОГЛЕДУВАЊА НА ПРОБЛЕМОТ НА
ОПТИМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ СИСТЕМИ

Многу важно и значајно прашање за една држава би претставувало,
производството и потрошувачката на електричната енергија од веќе изграден-
итс хидро и термоенергетски капацитети. Како и секој производ, така и ел.
енергија, кога би се ироизведувал, воопшто би требало да се произведува со
минимални скономски трошоци, и снергетски загуби,- енергетски загуби како
што на примср би можело тоа да бидат: неиотребно потрошената вода при
ироизводството на ел. енергија, т.е. загубите од воден потенцијал, во водните
акумулации кај хидроцентралите, или пак загубите во погонските трошоци,
што се јавуваат кај термоенергетските постројки.

Опишувањата, било да се тоа од природно потеколо како што се:
движењето на нсбесните тела, било тоа да е движење околу, сопствената оска
или нак околу други небесни тела или пак околу некои природно постоечки
сисцифичии оски, движењето на сите тела воопшто во природата во која приро-
да спаѓа.и вселената и космосот, природните појави или процеси итн.

Во овој тип на математички моделирања, од областа на оптималната експлоат-
ација најприменувани се математичките модели што ги поставиле, светски поз-
натите математички научници меѓу кои се: Лагранж, Жорж, Џул итн.
Решавањето на овие математички модели се одвива со примена на: Њут'н-
Рафсоновиот метод и некои од методите за ириближни пресметувања, ќако што
се П)а: мстод на симулации, и методот на итсративни лриближувања

Во инженсрската практика, трсба јасно, да се знае, на кој начин треба
да сс пристапи кон сден проблем, кој претходно треба јасно да се дефинира, па
потоа ио нсговото дефинирање, ќе биде потребен негов пристаи, за на крај да
сс тргнс кои нсгово рсшавање.

Оптималната експлоатација на -сложените EEC, може да се одвива во
слсднитс чскори:
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Прв чекор: Дефинирање на функцијата за загуби и трошоци;
Втор некор: Поставување на потребните барани услови, во сложениот

EEC;
Трет чекор: Дефинирање на математичкиот модел за погонските

трошоци, кај термоцентралите и математички модел за потрошувачката на
вода од акумулациите за хидроцентралите;

Четврт чекор: Поставување на ограничувањата во EEC, барање на
извод или оптимум;

Петти чекор: Решавање на системот равенки со непознати, со приме-
на на. некој од математичките методи, нумеричката математика;

Шести чекор: Правење на табели добиените вредности за потребното
оптммално оитеретување на агрегатите, како и нивно вклучување во мрежата.

Според тоа различни енергетски систем имаат различни вредности на
максималнитс и минималните потреби на корисниците во интервалот, односно
шпицовите што се јавуваат, за временскиот интервал за кој се прави анализата

Проблемот за избор на аг;регатот ("Unit Commitment"-UC) и економско-
то расиределување на агрегатот во погонот ("Economic Dispatching" - ED) прет-
ставуваат потпроблеми на опширниот проблем на ангажирање на агрегатот
("Unit Scheduling"- US), како што е прикажан на слика 1.

И з б о р н а
агрегатите.во погон

(ХЈС)

Ангажираше на
агрегатите (US)

• ^ - ^

Ј^аспредблоа на
оптеретува^ето на
агрегатит& во погон

(ED)

Слика 1. Декомпозиција на проблемнте на ангажирање на агрегатот на пот-
проблемите за избор на агрегатот во погонот

Во продолжение е наведено објаснувањето за претходно најавениот
иримср.

Во овој пример се објаснува постапката за одредување на факторот на
конвсрзија на водата за хидроцентралата и, и Лагранжовиот мултипликатор X,
кој претставува уште и фактор на нараснување на погонските трошоци кај тер-
моцснтралитс. Сиорсд дневното оптеретување на EEC, за оптеретување за
неделата со најмала потрошувачка на електрР1Чна енергија во нашата земја.
При што теоретски сс усвоени матсматичките моделм за горивните трошоци за
термоцснтралата како и модслот т<\ потрошувачката на вода од хидроцен-
тралата кои се дадсни подолу. Исто така однапред се дадени и вредноститс за
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граничиите оитеретувања на енерганитс.
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Слика 2. Дневен дијаграм на оптеретувањето на EEC во Македоиија за неде-
лата со најмала потрошувачка

Под иретпоставка дека функцијата за горивните трошоци на еквива-
/Јснтната тормоцентрала при занемарување на погонските трошоци и
трошоц]-1тс ТА одржување е:

C=CR=ac+0,003 ;
1 0 0 < ру|1 < 4 б 2 M W

при што иротоците Q и Qt ce изразени во [тЗ/ѕ], а предадената моќност на EEC
од хидроцонтралите PgH во [MW].

Еквивалснтниот волумен на хидроцентралите е V=36,4.106 m3. Bo рабо-
та сс вбројуваат хидроцентралите со нивните карактеристики дадени во табела 1:

Табела 1

Име на

хидроцентра

лата

Козјак

Глобочи-ца

Шпиље

Врбен

Вруток

Равен

Тиквеш

Вкупно

Инсталирана

моќност [MW]

2x40

42

66

12,8

150

19

92

•462

Потрошена

вода за

24hi06nr'

6,9

4,32

7,8

1,38

2,8

2,8

10,368

36,4
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Координационите равенства кои го дефинираат оптималниот погон на
овој систем се: " ' •

-=0,006Frf.(O=^(r); m

dQh(t) dQit) 3600

со Јемање предвид на ограничувањата на билансот на моќности во системот

PST(t)+ PgH(t)=P,,(t). (3)

Co решавање на системот р-ки (1) и (3) се добива:

PST(t)=0,8v Pgn(t); y (4)

Pp(f) ' , ( 5 )

l + 0,8v"

Вкупната нотрошувачка на вода за еквивалентната хидроцентрала е:

1=24.36005

V=36,4.106= Г[78 + 0 , 6 6 7 Р „ [I

од каде што:

»=24360Cb

/Ј 0,667-3600

Co замсна на изразот за PgH(t) од (5) во равенството (6) и со изразувањето на
времето во [ѕ] се добива следниот израз:

?=0 (l + 0,8v)
12 352,2=0,012352.106 [m3]

0,8v)
=> 0,012352(1+0,8v)=7,067
=>v=23 [РЕ/106Ш3]

OiniiTHOT израз за моќноста на ел. хидроцентрала во зависност од
оптеретувањето на потрошувачите дадсн на дијаграмот Слика 2 е:
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PgH(t)=
19,4
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=0,0514 Pp(t)

Моќноста uiTO треба да ја оствари ек. термоцентрала според (4) во општ
случај сс пресметува според следната формула:

PgT(t)=0,8vPgH(t)=18,4PgH(t) [MW]

Вкупното оитимално производство на енергија од термоцентралите се
одрсдува со следннот израз:

24

WgT= ZPgJiTt [MWh].

Вкупното оптимално производство на енергија од страна на хидроцен-
тралите сс одредува со следниот израз:

24
WgT= Y р т [MWh],

вкупно произведената оптимална енергија од термоцентралите и хидро-
централите се одредува со изразот:

Wg=WgT+WgH [MW].
Диференцијалниот прираст на погонски трошоци л во општ случај

може да сс оиредели прек.у изразот (.1) кој гласи:
X(t)=0,006PgT(t) [PE/MWh].
Дс)биенитс иресметани вредности сс дадени во табелата 2:

Табела 2

Tfh|

2
1

I
2
1

1

1

i _

1

2

6

P,>(t)
|'MW]
440
450

470

490

510

550

590

600

610

630

650

2 |700

l\h(0
[MW]
22.616
23.13

24.158

25.186
26.214
28.27
30.326
30.84
31.354

32.382

33.41

35.98

Рвт(0
[MW]
416.1344

425.592
444.5072

463.4224
482.3376

520.168
557.9984

567.456
576.9136

595.8288
614.744

662.032

w e l l

[MWh]
45.232

23.13

24.158.
50.372

26.214
28.27
60.652
61.68
62.708

64.764

200.46

71.96

[MWh]
832.269
425.592

444.507

926.845
482.338
520.168
1116
1134.91
1153.83

1191.66

3688.46

1324.06

Ws

[MWh]
877.501
448722

468.665
977.217
508.552
548.438
1176.65

1196.59
1216.54

1256.42

3888.92

1396.02

Mt)
[PE/MWh]
2.496806
2.553552

2.667043

2.780534
2.894026
3.121008
3.34799
3.404736

3.461482
3.574973

3.688464

3.972192
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Нстомена! Пресметаните вредности важат за нереални усвоени вредности
за математичките модели за горивните трошоци во термоцентралите,
моќноста на хидроцентралите како и нивните часовни протоци.

ЗАКЛУЧОК
- Поставување на основна и стабилна подлога на проблемите од опти-

мално експлоатирање на сложените електроенергетски системи, како и нивно
цравилно решавање;

- нодолг век на експлоатација на сложените електроенергетски систе-
ми;

- подолг век на искористување на електроенергетско-производствените
каиацитети;

- посигурна и понадежна работа на EEC, мал број на испади, мал број на
преоптоварувања итн.;

- правилно искористување на примарните енергетски извори во
неопходннте моменти. за производство на електрична енергија т.е. во шѓМце-
витс на побарувачката;

- заштеда на материјални и иарични средства;
- иравилен, брз и сигурен развој на целото стопанство во едно општест-

во итн.
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