
Artykuł - szczegóły

PL Modelowanie obciążenia stacji transformatorowych SN/nN zasilających
odbiorców zaliczanych do grupy gospodarstw domowych

EN Selected results of studies on analysis and modelling of load of MV/LV
transformer substations feeding mostly the household consumers are reported.
Influence of more significant factors on the substation load curve has been
presented referring to the chosen substations. The presented idea of the
modelling is based on the fact that the load curve is developed by summing up
the component load curves for particular groups of loads depending on the
determined and random factors. An example of a model in the form of the sum
of basic (minimum) loads, lighting-related loads, style-of-life related loads as
well as the second-tariff loads is presented.

PL W artykule przedstawiono wybrane rezultaty prac dotyczące analizy i
modelowania grafików obciążeń stacji transformatorowych SN/nN zasilających
w zdecydowanej większości odbiorców należących do grupy gospodarstw
domowych. Na przykładzie wybranych stacji pokazano wpływ ważniejszych
czynników na przebieg obciążenia stacji. Podstawę prezentowanej koncepcji
modelowania stanowi fakt. że przebieg obciążenia powstaje w wyniku
dodawania składowych przebiegów obciążeń poszczególnych grup odbiorników,
zależnych od szeregu czynników zarówno o charakterze zdeterminowanym jak i
losowym. Przedstawiono przykład tworzenia modelu jako sumy obciążenia
podstawowego (minimalnego), obciążenia spowodowanego przez odbiorniki
oświetleniowe, obciążenia związanego ze "sposobem życia" i odbiornikami
związanymi z drugą taryfą.
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