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31.03.2022 

Викладач: Біяковська Тетяна Леонідівна 

Предмет: Електропостачання будівель і споруд 

Група № 2Е-1 

Урок № 89-90 

Тема: Розрахунок режимів роботи розімкнених електричних мереж  
    Тема уроку: Алгоритм розрахунку режиму роботи розімкненої 

схеми мережі. 

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. 

 

ХІД УРОКУ 

Розрахунок режиму роботи будь-якої схеми електричної мережі (у тому числі, і 

розімкненої схеми) полягає в виконанні послідовності наступних процедур: 

1) визначення потокорозподілу потужностей на ділянках схеми мережі 

по заданих або приведених навантаженнях пунктів схеми; 

2) визначення режиму напруги в пунктах схеми мережі; 

3) визначення сумарних втрат повних потужностей у поздовжніх опорах 

ділянок і поперечних провідностях пунктів схеми мережі. 

Розрахунок потокорозподілу в розімкненій схемі мережі завжди здійснюють від 

кінцевих пунктів мережі, послідовно переміщуючись до джерела живлення, при 

строгому дотриманні вимог першого закону Кірхгофа. 

Тут необхідно враховувати наступну обставину. Якщо в пунктах схеми мережі, 

крім електричних навантажень пунктів (також і наведених навантажень), додатково 

задані поперечні провідності, то перед початком розрахунку потокорозподілу 

потужностей необхідно визначити величини потужностей, які відтікають із пунктів 

мережі в ці поперечні провідності, по співвідношенню: 

 S sy  Y s U 2н 

де Y s - задана поперечна провідність s-го пункту мережі. 

Потім здійснюють алгебраїчне підсумовування знайдених потужностей 

S    із заданими  (або приведеними) значеннями    потужностей навантаження 

s- тих пунктів і тільки після цієї процедури, (тобто після одержання нових 

значень потужностей s-тих пунктів), приступають до визначення 

потокорозподілу потужностей на ділянках розімкненої мережі. 

Розрахунок режиму напруги в розімкненій схемі мережі здійснюють, 

спираючись на заданий рівень напруги на шинах джерела живлення Uдж (за 

умовами початку). При цьому послідовно переміщуються від джерела живлення 

до кінцевих пунктів розімкненої схеми, реалізуючи співвідношення 
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Наближений розрахунок повних втрат потужностей у поздовжніх опорах 

ділянок та поперечних провідніостях пунктів здійснюють за відомими 

залежностями (використовуючи величини Uн    або Uic ): 
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(у цьому випадку величини  були розраховані нами раніше). 

Сумарні повні втрати потужності у всій мережі дорівнюють: 

 
i N iM 

S   S iz 

i 1 

 Ssy , 

s1 

де N - повна кількість ділянок схеми мережі; М – повна кількість пунктів схеми 

мережі (без врахування джерела живлення). 

При необхідності визначення річних втрат активної енергії (МВт·год) в 

електричній мережі необхідно використовувати співвідношення: 
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де величину τ визначають по емпіричній залежності (2.11) у функції від 

величини Тmaх. 

Сумарні річні втрати енергії у всій мережі (МВт·год) дорівнюють 

Aгод Asy Aiz . (2.36) 

Розрахунок режиму роботи розімкненої мережі завершують визначенням 

потужностей початків і кінців всіх ділянок схеми мережі. При цьому необхідно 

враховувати, що потужності кінців ділянок, які підходять до кінцевих пунктів 

розімкненої мережі, повинні відповідно до першого закону Кірхгофа строго 

відповідати значенням відкоригованих електричних навантажень кінцевих 

пунктів схеми. Потужності початків кінцевих ділянок повинні визначатися 

відповідно до виразу (2.19), тобто шляхом алгебраїчного підсумовування 

повних втрат потужності на кінцевих ділянках з потужностями кінців цих 

ділянок. Зазначена процедура повинна бути повторена для всіх інших ділянок 

мережі шляхом послідовного переміщення від кінців мережі до джерела 

живлення при строгому дотриманні вимог першого закону Кірхгофа. 
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Використовуючи розрахункову величину потоку потужності на початку 

головної  ділянки  схеми   S гол 
,  яка  примикає  до  джерела  живлення,  можливо 

перевірити правильність розрахунку сумарних втрат потужності в поздовжніх 

опорах схеми заміщення, враховуючи те, що втрати потужності в поперечних 

провідностях пунктів, які розраховані нами раніше по номінальній напрузі 

мережі, уведені до складу навантажень s-х пунктів мережі схеми. 

Для цієї мети використовують вираз 
s M, 
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де   Ss -  задане  навантаження  s-го  пункту  схеми  мережі  з  урахуванням  втрат 

потужності в поперечній провідності цього ж s-го пункту, знайдених раніше по 

номінальній напрузі мережі. 

    Результати режимного розрахунку наносять на однолінійну схему 

заміщення електричної мережі, у якій повинні бути відображені повні опори всіх 

ділянок у вигляді 
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(числові величини - з точністю не більше двох знаків після коми); задані електричні 

навантаження пунктів (або приведені значення навантажень пунктів), потоки активних і 

реактивних потужностей по ділянках схеми мережі (числові величини - не більше двох 

знаків після коми). 

  Напрямок потоків потужностей по ділянках при використанні середньолінійних 

потужностей завжди вказується довгою стрілкою, яка розміщена над ділянками і 

спрямована від джерела живлення до кінцевого пункту схеми. Над стрілками 

вказують числові величини потоків активної та реактивної потужностей (не більше двох 

знаків після коми). 

При використанні потужностей початків і кінців ділянок короткими стрілками, 

розміщеними над ділянками, вказують потужності на початку ділянок, а короткими 

стрілками у кінців ділянок, розміщеними під ділянками, позначають потужності в кінці 

цих ділянок (рис. 2.25). Вимоги до напрямків стрілок і чисельних величин потоків 

потужностей повністю відповідають розглянутим вище. 

Потім на схемі приводять розрахункові значення модулів напруги в пунктах мережі 

(числова величина - з точністю не більше одного знака після коми; без вказівки символів 

напруги і розмірності, цифри підкреслюються знизу) 

 

 

 

 

 
 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2.25. Потужності початків і кінців ділянок схеми мережі 

 

Унизу під однолінійною схемою вказують комплексну величину сумарних 

повних втрат активної та реактивної потужностей у всій мережі (числова 

величина – не більше двох знаків після коми з обов'язковою вказівкою 

розмірності величини сумарних втрат потужності МВА). 
 

   КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Перерахуйте послідовності процедур для виконання

 розрахунку режиму роботи схеми електричної мережі? 

2. Як позначаються параметри потокорозподілу на схемі мережі? 

3. Як позначається на схемі потокорозподіл при використанні 

середньолінійних потужностей? 

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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