
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

Пояснювальна записка 

до дипломного проекту (роботи) 
другого рівня вищої освіти «магістр» 

на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ МІНІМІЗАЦІЇ СУМАРНИХ
ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ У МАГІСТРАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

330/750КВ ОЕС УКРАЇНИ З РОЗРОБКОЮ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ
РЕАЛІЗАЦІЇ»

                                                 Виконав: студент 7 курсу, групи ЕТ–18–2зм 
                                ступінь вищої освіти         магістр

                                       спеціальність 141 Електроенергетика,
                                    електротехніка та електромеханіка . 

                                                  освітня програма «Електротехнічні системи 
           електроспоживання» 

                 Райда В. С.                      

                  Керівник Ломонос А. І.

                          Рецензент Коренькова Т. В.

Кременчук 2019



АНОТАЦІЯ

УДК 621.311:1
Райда В.С. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ МІНІМІЗАЦІЇ

СУМАРНИХ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ У МАГІСТРАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ 330/750КВ ОЕС УКРАЇНИ З РОЗРОБКОЮ ТЕХНІЧНИХ
РІШЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ: Магістерська робота на здобуття кваліфікації 
магістра з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки - 
Кременчук, 2019. - 143 с.

Метою роботи є раціоналізація режимів роботи магістральних
електричних мереж ОЕС України за допомогою фазо поворотних
трансформаторів.

Для досягнення поставленої мети в магістерській роботі вирішені
завдання: проаналізовано технічні засоби керування потоками потужності 
та напругою в магістральних електричних мережах об’єднаної 
енергосистеми України; розглянуто можливості фазо поворотного 
трансформатора, як засобу раціонального потокорозподілу в замкнених 
електричних мережах; побудовано математичну модель оптимального 
фазового зсуву ФПТ за критерієм мінімізації сумарних втрат активної 
потужності; прописано аспекти практичного застосування ФПТ в 
магістральних електричних мережах 330/750 кВ ОЕС України.

Об'єктом дослідження є процеси вироблення та передачі електричної
енергії житлового у магістральних електричних мережах.
Предметом дослідження є магістральні електричні мережі 330/750 кВ
ОЕС України.

Магістерська робота містить 143 сторінки, 49 рисунків, 17 таблиць, 
12 джерел, 1 додаток.

Ключові слова: втрати активної потужності, магістральні електричні 
мережі, фазоповоротний трансформатор.



ANNOTATION

UDC 621.311: 1
Raida V.S. STUDY THE POSSIBILITY OF MINIMIZING THE TOTAL

ACTIVE POWER LOSSES IN BACKBONE NETWORK 330/750 KV UES OF
UKRAINE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SOLUTIONS
IMPLEMENTATION: Master's work on obtaining a master's degree in electrical
engineering, electrical engineering and electromechanics – Kremenchuk, 2019. –
143 p.

The purpose of the work is to rationalize the modes of operation of the
backbone electric grids of the UES of Ukraine by means of phase-shifting
transformers. In order to achieve this goal in the master's work the following 
tasks were solved: the technical means of control of power flows and voltage in 
the main electric grids of the unified power grid of Ukraine were analyzed; the 
possibilities of phase-transformer as a means of rational flow distribution in 
closed electrical networks are considered; the mathematical model of the optimal 
phase shift of the FPT according to the criterion of minimizing the total losses of 
active power is constructed; Aspects of practical application of PST in 330/750 
kV mains of Ukrainian UES are specified.

The object of the study is the processes of generation and transmission of
residential electricity in the backbone electricity networks. The subject of the 
study
is the 330/750 kV backbone electric grids of the Ukrainian UES.

The master's thesis contains 143 pages, 49 drawings, 17 tables, 12 sources,
1 application.

Key losses of active power, backbone power grids, phase-shifting
transformers.
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