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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

СЕЗОННОГО ВІДЛІКУ ЧАСУ В УКРАЇНІ 

З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ 
А.С. Бондарчук. Прогнозирование энерго-

эффективности сезонного счета времени в Ук-
раине с учетом влияния метеорологических 
условий. Рассмотрен метод прогнозирования эне-
ргоэффективности сезонного счета времени с уче-
том влияния на электрическую нагрузку ОЭС Ук-
раины погодных условий. Метод основан на моде-
лировании электрических нагрузок с использова-
нием выборок значений ежесуточных трехразовых 
измерений температуры воздуха и освещенности 
территории Украины.

A.S. Bondarchuk. Forecasting the energy 
efficiency by seasonal account of time in Ukraine 
with regard to the influence of meteorological 
conditions. The method of forecasting the energy 
efficiency of seasonal account of time with regard to 
the influence of weather conditions on electric loading 
of energy system of Ukraine is considered. The 
method is based on modelling of electric loadings with 
the use of the values of daily three-dot measurements 
of air temperature and illuminance of the territory of 
Ukraine. 

 
Перші оприлюднення методів прогнозування електричних навантажень з’явились на поча-

тку 20-го ст. Прогнозуванню електричних навантажень електроенергетичних систем присвяче-
но багато праць [1…3]. Потреба у таких розрахунках пов’язана з необхідністю підвищення рів-
ня якості передбачення динаміки електричних навантажень енергосистеми, яке використову-
ється для ефективного використання енергоресурсів.

Запропоновано алгоритм моделювання динаміки електричного навантаження ОЕС Украї-
ни з урахуванням впливу метеорологічних умов для прогнозування енергоефективності сезон-
ного відліку часу. Цей вплив проявляється в режимах роботи опалення, кондиціонерів, холоди-
льників, електричного освітлення приміщень тощо. Із метеорологічних чинників найбільше 
впливає на споживання електроенергії температура навколишнього середовища, якщо вона не 
перевищує +18 °С. Нульова чутливість електроприймачів до змін температури при перевищені 
вказаної межі зумовлена рівновагою між електроприймачами, призначеними для підвищення 
температури й охолоджувачами. Істотно впливає на процес електроспоживання природна осві-
тленість неба. Метеорологічний центр не веде прямого виміру освітленості, але його дані про 
хмарність неба опосередковано відображають цей параметр за десятибальною шкалою.

При розробці прогнозованої зазначеної моделі дні тижня для аналізу об’єднуються в окре-
мі групи із загальними властивостями. Дні з понеділка по п’ятницю, тобто з 1-го по 5-й день 
тижня, відносяться до робочих, а 6-й і 7-й — до вихідних. До останньої групи відносяться й
святкові, нерегулярні дні. Вибірки параметрів передісторії виключають нестандартні дні, що 
значно можуть вплинути на результати досліджень. Для підвищення достовірності первинної 
інформації використовуються середньодобові значення, що обчислюються шляхом простого 
усереднення середньозважених значень за максимально можливий попередній період.

Беручи до уваги наведене, алгоритм прогнозування електричного навантаження енергоси-
стеми для n-ї доби року й визначення енергоефективності зміщення відліку часу такий:

Крок 1. Часовий ряд електричного навантаження енергосистеми за n-у добу приймається 
за базовий.

Крок 2. На підставі вибіркової інформації за допомогою вбудованих в MathCAD сплайн-
функцій будується графічне представлення часового ряду електричного навантаження енерго-
системи за n-у добу.

Крок 3. Визначається день тижня n-ї доби.
Крок 4. Визначається (n+m)-а доба із загальними властивостями до базової, в яку час захо-

ду (сходу) Сонця випереджає на величину зміщення tзм (або близько до неї) відліку часу відно-
сно n-ї доби.
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Крок 5. Параметри (n+m)-ї доби приводяться до метеорологічних умов n-ї доби.
Крок 6. За приведеними параметрами (n+m)-ї доби будується прогнозований часовий ряд 

електричного навантаження енергосистеми за n-у добу.
Крок 7. Визначається енергоефективність зміщення відліку часу для n-ї доби шляхом ви-

значення різниці між електроспоживанням за n-у й за приведену (n+m)-у добу.
Модель динаміки електричного навантаження енергосистеми за n-у добу року при зміщен-

ні відліку часу на t зм годин має вигляд 
o o

зм зм зал( ) ( ) ( ) ( )n n m T n n m E n n mP t t P t t p T T p E E P+ + ++ = + − − − − − , (1) 

де зм( )n mP t t+ + — динаміка електричної потужності енергосистеми за (n+m)-у добу із загаль-
ними властивостями до дослідної n-ї доби (m кратне 7);  

Tp — зміна потужності, що припадає на один градус зміни температури повітря;

Ep — зміна потужності, що припадає на одиницю зміни хмарності (освітленості) неба;

залP — залишкова потужність нормально рівна нулю й відрізняється від нуля в особливих 
випадках.

Значення потужності Tp , що приходиться на одиницю зміни температури повітря в період 
заходу (сходу) Сонця,

max ( ) max
o o

n n m
T

n n m

p p
p

T T
+

+

−
=

−
, (2) 

де max ( ) maxn n mp p +− — різниця максимальних значень потужності за n-у та (n+m)-у добу в пе-
ріод заходу (сходу) Сонця;

n n mT T° °
+− — різниця температур повітря T∆ в n-у та (n+m)-у добу в час вечірнього (врані-

шнього) максимуму електричного навантаження (рис. 1). 
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Рис. 1. Графічне представлення часового ряду вечірньої Твеч., вранішньої Твран. температури й хмарності 
Е за березень 2006 р.; вечT∆ o — вечірня різниця температур за 20 й 27 березня; В— вихідна доба 

Значення потужності Tp знаходиться за умови, що хмарність (освітленість) неба E=const 
за n-у та (n+m)-у добу.

Значення потужності Ep , що припадає на одиницю зміни освітленості неба, знаходиться 
аналогічно, але за умови, що температура повітря T=const за n-у та (n+m)-у добу.

Однією з переваг моделі (1) є мала кількість параметрів, необхідних для адекватного пред-
ставлення прогнозованої динаміки електричного навантаження енергосистеми з урахуванням 
впливу метеорологічних умов.

Енергоефективність зміщення відліку часу за добу, що досліджується,
24 24
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З метою максимально коректного наближення динаміки електричного навантаження 
енергосистеми моделювання виконується для періоду заходу та сходу Сонця, під час яких ви-
являється максимальна енергоефективність сезонного відліку часу протягом доби.

Для оцінювання параметрів моделі й прогнозування енергоефективності умовного змі-
щення відліку часу використовувалась база реальних вибірок щодобових значень часових рядів 
електричного навантаження енергосистеми, триразових вимірів протягом доби температури 
повітря (вранішня, вечірня й середньодобова), хмарності неба над територією України протя-
гом 2006 р.

Розглядається приклад визначення енергоефективності зміщення відліку часу на одну го-
дину вперед за 20 березня 2006 р., що припадає на робочий день — понеділок. Перехід на літ-
ній відлік часу відбувався о третій годині ночі з суботи 25 на неділю 26 березня. Таким чином,
20 березня є останнім понеділком за зимовим відліком часу. Наступна доба із загальними влас-
тивостями до зазначеної є 27 березня — понеділок, але режим цього дня відбувався за літнім 
відліком часу. Зміщення у часі між 20 і 27 березня складатиме 1 год 12 хв, різниця температур 
складатиме: вечірня — 4 °С, вранішня — 1,3 °С при незмінній величині хмарності (див. рису-
нок 1).  

Параметри часового ряду вечірнього та вранішнього електричного навантаження за 27 бе-
резня приводяться до метеорологічних умов за 20 березня (рисунки 2 і 3).  

Модель часового ряду електричного навантаження енергосистеми за 20 березня при умов-
ному зміщенні відліку часу на одну годину вперед має вигляд 

20 зим 27 літ 20 27 20 27 зал( 1) ( ) ( ) ( )T EP t P t t p T T p E E P+ = − ∆ − − − − − , (4) 

де t∆ — різниця у відліку часу між літt за 27 березня та змt , що відповідає 0,2 год.
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Рис. 2. Представлення за кубічними сплайнами 
часового ряду вечірнього електричного наванта-
ження енергосистеми: 1 — за 20 березня (понеді-
лок) до переходу на літній відлік часу; 2 — прогно-
зований за 20 березня при умовному зміщені відліку 
часу на одну годину вперед із урахуванням метео-
рологічних умов; 3 — за 27 березня (понеділок) піс-

ля переходу на літній відлік часу 

Рис. 3. Представлення за кубічними сплайнами 
часового ряду вранішнього електричного наван-
таження енергосистеми: 1— за 20 березня (поне-
ділок) до переходу на літній відлік часу; 2 — про-
гнозований за 20 березня при умовному зміщені 
відліку часу на одну годину вперед із урахуванням 
метеорологічних умов; 3 — за 27 березня (понеді-

лок) після переходу на літній відлік часу 

Наведена модель (4) для вечірнього періоду 

20 зим 27 літ( 1) ( 0,2) 238,5 (3,7 7,7)P t P t+ = − − ⋅ − .
Наведена модель (4) для вранішнього періоду 

20 зим 27 літ( 1) ( 0,2) 238,5 (1,5 2,8)P t P t+ = − − ⋅ − .
Прогнозована енергоефективність умовного зміщення відліку часу на одну годину вперед 

за робочий день понеділок 20 березня 
21,67 21,67 10,5 10,5

20 зим 20 зим 20 зим 20 зим
18,1 18,1 5,25 5,25

( ) ( 1) ( ) ( 1)
t t t t

t t t t

W P t dt P t dt P t dt P t dt
= = = =

= = = =

   
∆ = − + + − +      

   
∫ ∫ ∫ ∫ ;
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W∆ = 2022 + 1479 = 3501 МВт·год.
Таким чином, запропонований метод моделювання дає можливість прогнозувати енергое-

фективність умовного сезонного відліку часу з урахуванням впливу метеорологічних умов.
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