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Тема: РОЗРАХУНКИ СХЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

Тема уроку: Вибір перерізу провідників за допустимою втратою напруги. 

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 

Ця умова вибору перерізу обумовлена вимогами державного стандарту щодо якості 

електричної енергії [12]. Так, нормально і гранично припустимі значення сталого 

відхилення напруги на виводах приймачів електричної енергії складають відповідно ±5 

і ±10%. 

Вибір перерізу провідника за допустимою втратою напруги відповідає виконанню 

умови 

Uнб  Uприп , 

де Uнб  – втрата напруги до найбільш електрично віддаленої точки мережі, обумовлені 

опором провідника. 

При виборі перерізу за допустимою втратою напруги можуть бути 

накладені додаткові економічні умови. 

- Вибір перерізу за умови його рівності на всіх ділянках лінії: 
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де lkj і Ikj – довжина і струм по ділянці лінії з початком k і кінцем j; 

γ – розрахункова питома провідність провідника; 

Uприп.а  Uприп  Uприп. р – припустима втрата напруги за активною складовою. 

Ця додаткова економічна умова використовується при виборі перерізу провідників у 

міських електричних мережах, де рівність перерізів провідників забезпечує найбільш 

вигідні умови для будівництва та монтажу мережі. 

- Вибір перерізу за умови мінімуму втрат потужності: 

I kj 

                                                                                                                             kj  

де J U – щільність струму, яка визначається наступним чином: 
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Ця додаткова економічна умова використовується при виборі перерізу провідників у 

мережах промислових підприємств, де відносно короткі лінії й великі навантаження, 

тобто витрати провідникового металу незначні, а втрати електроенергії великі. 

- Вибір перерізу за умови мінімальної витрати провідникового матеріалу на 

спорудження лінії: 
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де ρ – розрахунковий питомий опір провідника; n – номер вузла 

навантаження. 

Ця додаткова економічна умова використовується при виборі перерізу 

провідників у сільських мережах при малому навантаженні, де економія 

провідникового металу більш доцільна, ніж економія втрат електроенергії. 

Перевірці перерізу провідників за припустимою втратою напруги підлягають лінії 

напругою до 20 кВ. Це обумовлено особливістю активного опору в цих мережах, що, на 

відміну від реактивного, міняється в значному діапазоні при зміні перерізу. 

Вибір перерізу провідників за економічною щільністю струму 

Вибір перерізу провідників за економічною щільністю струму визначається виразом 
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де Iнб – найбільший струм по лінії в нормальному режимі; Jек – економічна 

щільність струму, що залежить від виду провідника і часу використання 

найбільшого навантаження. 

Область застосування даного методу обмежена КЛ напругою вище 1 кВ і 

повітряними лініями (ПЛ) напругою 6-20 кВ. 
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Вибір перерізу провідників за економічними інтервалами 

Цей метод є удосконаленням методу вибору перерізів за економічною щільністю 

струму. Переріз, відповідно до даного методу, вибирається залежно від: 

- розрахункового струму, що протікає по лінії: I р  Iнб α i αT, де αi – коефіцієнт, 

що враховує зміну навантаження за роками експлуатації лінії; αT – коефіцієнт, що 

враховує число годин використання максимального навантаження і коефіцієнт її 

влучення в максимум енергосистеми; 

- конструктивного виконання (одно- чи двоцепна); 

- класу напруги; 

- географічного розташування в районі за стінкою ожеледі. 

Область застосування даного методу – ПЛ напругою 35 кВ і вище. 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

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