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В умовах балансуючого ринку електроенергії необхідно забезпечувати споживачів
вхідними реактивними потужностями (ВРП) протягом доби з найменшими затратами на її
виробництво та передачу [1]. Розрахунок ВРП потребує еквівалентування живильних мереж.
Для моменту часу доби t зниження втрат потужності δР при ввімкнені КУ потужністю
Qki в i-му вузлі електричної мережі (ЕМ) визначається як
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де Uн – номінальна напруга ЕМ; Rii – вхідний опір i-го вузла; і=1...n, n – кількість вузлів
навантаження ЕМ; Rij – спільний опір i-го та j-го вузлів; Qit – реактивне навантаження в i-му
вузлі для моменту часу доби t [2].
Запропоновано використання відносних втрат напруги ΔU* як інтегрального показника,
який дозволяє одночасно оцінювати втрати активної потужності під час передачі реактивної і
втрати напруги [3]

∆U*t = ( В ⋅ M ⋅U dt-1 ⋅ St ⋅ Z v )t ⋅ С ⋅U dt−1 ,

(2)

де В – стовпчикова матриця, елементи якої визначаються параметрами кожної вітки ЕМ;
М – матриця з’єднань електричної мережі; Udt – діагональна матриця вузлових напруг для
моменту часу t; St – матриця повних навантажень для моменту часу t; Zv – діагональна
матриця повних опорів віток; С – матриця коефіцієнтів струморозподілу.
Величини Qit, Udt i St можуть оперативно визначатися з допомогою інформаційної
системи Smart Grid.
Таким чином еквівалентування живильних ЕМ при розрахунку ВРП споживачів в
умовах балансуючого ринку електроенергії доцільно проводити по зниженню втрат активної
потужності і відносних втратах напруги в цих ЕМ для певного моменту часу доби.
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