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Тема: Побудова систем електропостачання міст 

Тема уроку: Класифікація електричних мереж 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити систему електропостачання міст, структуру і 

тенденції розвитку електропостачання, основні тенденції розвитку енергетики міст, 

вплив енергетичних об’єктів на природнє середовище 

Тип уроку: комбінований. 

 

 ХІД УРОКУ  

Сучасні електричні мережі представляють собою складні технічні системи. 

Складність таких систем не дозволяє визначити єдиний підхід до їх класифікації. 

На сьогодні найчастіше використовують класифікацію електричних мереж за 

наступними ознаками: 
І. За родом електричного струму: 

1) системи постійного струму; 

2) системи змінного струму:промислової частоти (50 Гц, в деяких країнах – 60 

Гц);інші (наприклад, бортові електричні системи кораблів та літаків працюють на 

частоті 400 Гц); 

3) системи імпульсного струму. 

ІІ. За способом організації живлення споживачів: 

1) однофазні; 

2) трифазні: трипровідні; чотирипровідні; 

3) багатофазні. 

ІІІ. За номінальною напругою: 

1) низьковольтні (до 1кВ); 

2) високовольтні (більше 1 кВ): низької напруги (до 10 кВ); середньої напруги (35 

кВ); високої напруги (110-220 кВ); надвисокої напруги 

(330 кВ - 750 кВ); ультрависокої напруги (вище 1000 кВ). 

IV. За режимом роботи нейтралі: 

1) мережі із глухо заземленою нейтраллю; 

2) мережі із компенсованою нейтраллю; 

3) мережі з ефективно-заземленою нейтраллю; 

4) мережі із ізольованою нейтраллю. 

V. За призначенням: 

1) місцеві електричні мережі (міські, промислових підприємств, сільські) 

обслуговують невеликі райони з відносно малою щільністю навантаження радіусом 

дії до 15-20 км з номінальною напругою до 35 кВ, інколи – до 110 кВ; 

2) районні електричні мережі забезпечують живлення споживачів великих районів. 

Такі мережі працюють з номінальною напругою 110- 220 кВ, інколи 330 кВ; 

3) системоутворюючі електричні мережі для об’єднання районних 

електричних мереж на паралельну роботу в енергооб’єднання. Такі мережі містять 

лінії електропередавання з номінальною напругою 330 кВ та вище. 

VІ. За характером споживачів: 

1) електричні мережі промислових підприємств; 

2) міські електричні мережі; 

3) сільські електричні мережі. 



VIІ. За конфігурацією: 

1) розімкнені (рис.1.5): магістральні; радіальні; 

2) замкнені (рис.1.6). 

VIІI. За режимом роботи: 

1) автономні; 

2) об’єднанні. 

ІХ. За конструктивним виконанням: 

1) електричні мережі повітряних ліній електропередач; 

2) електричні мережі кабельних ліній електропередач; 

3) мережі внутрішніх електричних проводок. 

 
 

  
 

   

 

 
 

 

 

Рис.1.5. Розімкнені мережі: а) – радіальна; б) – магістральна; в) – 

магістральна з відгалуженням 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6.Замкнені мережі а) – кільцева; б) – з двохстороннім живленням; в) –складно 

замкнена 



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Наведіть основні підходи до класифікації електричних мереж та систем. 

2. Охарактеризуйте підходи до класифікації електричних мереж та систем 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 

 

mailto:mTanatko@ukr.net
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