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Одним з основних показників надійності електропостачання спо-
живачів є SAIDI – System Average Interruption Duration Index (індекс 
середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі), що 
розраховується як відношення сумарної тривалості відключень точок 
продажу електричної енергії внаслідок усіх довгих перерв в електро-
постачанні за звітний період до загальної кількості точок продажу еле-
ктричної енергії. Цей показник впроваджений Національною комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг, для оцінювання надійності електропостачання споживачів  
як того вимагає Закон України «Про електроенергетику» [1]. Він також 
широко використовується для аналізу надійності електромереж у бага-
тьох країнах світу, зокрема, в економічно розвинутих країнах ЄС. 

У бенчмаркинг-звіті Ради органів регулювання енергетики ЄС – 
Council of European Energy Regulators (CEER), що був оприлюднений у 
2015 році [2], наведені дані щодо індексів SAIDI та інших показників 
надійності електропостачання споживачів для різних країн ЄС в період 
з 1999 року по 2013 рік. 

Також у цьому звіті приведені дані щодо наявності в країнах ЄС 
кабельних ліній електропередачі. На рисунку 1 показана статистика 
процентного співвідношення кабельних ліній до загальної кількості 
ліній електропередачі у середне- та низьковольтних мережах країн ЄС.  

Аналізуючи дані бенчмаркинг-звіту CEER щодо наявності кабе-
льних підземних ліній та індекси SAIDI в країнах ЄС, були отримані 
залежності між процентним відношенням підземних кабельних ліній в 
країні та індексом SAIDI.  
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Наприклад, для мереж середньої напруги та індексів SAIDI 2013 
року з використанням електронних таблиць Microsoft  Excel з величи-
ною достовірності апроксимації R^ = 0,87 була отримана залежність  

     У = 0,0112∙Х2 – 2,2488∙Х + 127,29,                    (1) 
де У – індекс SAIDI в мережах середньої напруги в 2013 році; 

Х – процент підземних кабельних ліній у країні від загальної 
кількості ліній електропередачі. 

 
Рисунок 1 – Статистика наявності кабельних підземних ліній в країнах ЄС  

(% до загальної кількості ліній електропередачі  
у середне- та низьковольтних мережах) [2] 

 
Висновок. Отримані залежності показують, що підземні кабельні 

лінії підвищують надійність електропостачання споживачів. 
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