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Тема: Побудова систем електропостачання міст 

Тема уроку: Поняття в області передавання електричної енергії 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити систему електропостачання міст, структуру і 
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вплив енергетичних об’єктів на природнє середовище 

Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ 

Будь-яка електроенергетична система складається з електричних станцій для 

вироблення електричної енергії; мереж магістральних та районних ліній 

електропередавання для передавання електричної енергії на віддалену відстань; 

вузлових підстанцій для поєднання ліній електропередавання у складі електричної 

мережі та перетворення електричної енергії між різними ступенями номінальної 

напруги; розподільчих електричних мереж для розподілу електричної енергії між 

споживачами та споживачів електричної енергії. З техніко-економічних міркувань 

всі електростанції, які розташовані в одному регіоні, з'єднуються між собою для 

паралельної роботи на загальне навантаження за допомогою ЛЕП різного класу 

напруги. Об'єднання відрізняється спільністю режиму та безперервністю процесу 

виробництва, розподілу і споживання теплової та електричної енергій. 

Енергетичною системою (енергосистемою) називають сукупність 

електричних станцій, електричних та теплових мереж, сполучених між собою і 

пов'язаних спільністю режиму в безперервному процесі виробництва, 

перетворення і розподілу електричної енергії і теплоти при загальному управлінні 

цим режимом (рис.1.1). 

Електроенергетичною (електричною) системою називають електричну 

частину енергосистеми, тобто сукупність електроустановок електричних станцій 

(без первинних двигунів) і електричних мереж енергосистеми, та приймачів 

електричної енергії, які живляться від неї, поєднані спільністю процесу 

виробництва, передавання, перетворення, розподілу і споживання електричної 

енергії(рис.1.2). 

Приймачем електричної енергії (електроприймачем) називають апарат, 

агрегат, механізм, призначений для перетворення електричної енергії в інший 

вигляд енергії. 

Споживачем електричної енергії називають електроприймач або групу 

електроприймачів, об'єднаних загальним технологічним процесом та розміщених 

на певній території. 

Електричною мережею (ЕМ) називають сукупність електроустановок для 

передавання і розподілу електричної енергії, що складається з підстанцій, 

розподільчих пристроїв, струмопроводів, повітряних і кабельних ліній 

електропередавання, які працюють на певній території. 



 

Рис.1.1. Структурна схема енергетичної системи 

 

Електричною підстанцією (ПС) називають електроустановку, призначену 

для приймання, перетворення та розподілу електричної енергії, яка складається із 

трансформаторів, розподільчих пристроїв, пристроїв управління та інших 

допоміжних пристроїв. 

Розподільчим пристроєм називають електроустановку, призначену для 

приймання та розподілу електричної енергії на одному ступені номінальної 

напруги, яка містить комутаційні апарати, збірні шини, пристрої управління та 

захисту. 

Лінією електропередавання (ЛЕП) називають електроустановку, призначену 

для передавання електричної енергії на віддалену відстань між двома пунктами 

електричної системи. Лінії електропередавання складаються із проводів та кабелів, 

ізолюючих елементів та несучих конструкцій. 

Повітряна лінія електропередавання (ПЛ) – споруда для передавання 

електричної енергії проводами, розташованими просто неба і прикріпленими за 

допомогою ізолювальних конструкцій та арматури до опор або кронштейнів і 

стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо). 

На рис. 1.3 представлено фрагмент схеми електричної мережі в 

електроенергетичній системі. 

Рис.1.2. Розмежування електричної системи 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                              Рис. 1.3. Електрична система: а – схема електрична; б – загальна структура 

 

Запитання для перевірки: 

1. Наведіть визначення енергетичної системи. 

750 кВ 

ЕС1 

330 кВ 

 110 кВ 110 кВ 10 кВ 
Л1 Л3 Л5 

 
330 кВ 

35 кВ Л7 
330 кВ Л9 

Л6 

РП-10 

ЕС2 
10 кВ 10 кВ 

Л8 



2. Наведіть визначення електроенергетичної системи. 

3. Наведіть визначення електричної мережі. 

4. Наведіть визначення електричної підстанції. 

5. Наведіть визначення лінії електропередавання. 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: mTanatko@ukr.net 

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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