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ХІД УРОКУ 

Головне призначення електричних мереж полягає в передаванні та розподілі 

електричної енергії від джерел живлення до споживачів. 

Разом з цим електричні мережі призначені для передавання електричної 

енергії на віддалені відстані від центрів генерації в райони енергоспоживання 

(довжина ліній електропередавання напругою 220÷750 кВ НЕК «Укренерго» 

складає 21 285,406 км). 

Також електричні мережі призначені для об’єднання на паралельну роботу 

різних електричних станцій та споживачів електричної енергії в єдиній 

електроенергетичній системі (кількість підстанцій НЕК «Укренерго» дорівнює 

133, з них: 8 -750 кВ, 2 – 500 кВ, 2 – 400 кВ, 87 – 330 кВ, 34 – 220 кВ). 

Об’єднання електричних систем на паралельну роботу призводить до 

підвищення надійності та економічності електропостачання, поліпшення якості 

електричної енергії. Загалом основні переваги об’єднання електричних систем на 

паралельну роботу полягає в наступному: 

1. Підвищення надійності електропостачання за рахунок резервування 

шляхів передавання електричної енергії від джерел живлення до споживачів; 

2. Зменшення сумарного максимуму навантаження електричної системи 

через незбіг максимумів навантажень різних споживачів. Тут особливої уваги 

заслуговують довготний та широтний ефекти: 

– Довготний ефект полягає у зменшенні сумарного максимуму 

навантаження енергооб’єднання через незбіг у часі максимумів 

навантажень окремих електричних систем, віддалених по довготі. Тут 

характерні добові перетікання електричної енергії зі сходу на захід або із 

заходу на схід відповідно до часу доби. 

– Широтний ефект полягає у зменшенні сумарного максимуму 

навантаження енергооб’єднання через незбіг тривалості максимумів 

навантажень окремих електричних систем, віддалених по широті. Тут 

характерні сезонні перетікання електричної енергії із півночі на південь 

із півдня на північ відповідно до пори року. 

3. Зниження сумарного системного та необхідного аварійного резервів 

потужностей на електричних станціях за рахунок того, що резерв є загальним для 

всього енергооб’єднання. 



4. Зниження собівартості електричної енергії за рахунок концентрації 

потужностей з використанням на електричних станціях агрегатів більшої 

потужності з найменшими витратами палива на виробництво одиниці 

електричної енергії. 

5. Сумісна робота електричних станцій різних типів дозволяє 

організувати ефективне використання джерел енергії з більш дешевим паливом. 

6. Взаємодопомогою пов’язаних енергосистем при несинхронних 

сезонних коливаннях навантаження або генерації потужності електричних 

станцій. 

7. Збільшення гнучкості та маневреності електричної системи за рахунок 

вибору різних джерел живлення, реконфігурації робочих схем тощо. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Сформулюйте головне та допоміжні призначення електричних мереж. 

2. Наведіть основні переваги об’єднання електричних систем на 

паралельну роботу. 

3. Поясніть положення про підвищення надійності об’єднання 

електричних систем. 

4. Поясніть положення про підвищення економічності об’єднання 

електричних систем. 

5. Поясніть положення про підвищення якості електричної енергії 

внаслідок об’єднання електричних систем. 

6. У чому полягає довготний ефект? 

7. У чому полягає широтний ефект? 

 

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

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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