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ВСТУП 

Мета проведення практичних робіт – закріплення знань, отриманих на 

лекціях, унаслідок засвоєння методів розрахунку основних показників якості 

електричної енергії, активної та неактивної складових потужності. 

Унаслідок проведення практичних занять, студенти повинні уміти: 

– математично поставити та обґрунтувати енергоощадне завдання; 

– провести оцінювання стану якості електроенергії за всіма 

показниками, виконавши експериментальні дослідження та обробивши 

отримані результати; 

– для конкретної виробничої ситуації вибрати найбільш ефективний 

спосіб розв’язання  проблеми якості електроенергії. 

Для самостійної роботи винесено питання і практичні роботи з 

індивідуальними завданнями відповідно до варіанта. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБОТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Методи розрахунку відхилення, коливань і несинусоїдальності 

напруги 

Мета: виконання розрахунків показників відхилення напруги в мережі 

змінного струму, коливань напруги та несинусоїдальності напруги за умов 

вимірювання дискретним пристроєм. 

Короткі теоретичні відомості 

Методи розрахунку відхилення напруги 

В електричних мережах трифазного струму дійсна напруга визначається 

як напруга прямої послідовності основної частоти. 

Якщо фактична напруга на виводах електроприймача відхиляється від 

номінальної, то робота цього електроприймача відбувається за гірших умов. 

Наприклад, у разі підвищення напруги виникає небезпека перегрівання 

статорів асинхронних двигунів, зменшується термін служби ламп 

розжарювання, збільшується струм холостого ходу трансформаторів. Зі 

зниженням напруги можливе перегрівання роторів асинхронних двигунів, 

зменшуються їх пускові та критичні моменти, що може призвести до 

порушення нормальної роботи електроприводів. 

Зі зниженням напруги на 10 % світловий потік ламп розжарювання 

знижується приблизно на 30 %, а з підвищенням на 10 % термін служби ламп 

скорочується майже в п’ять разів. Зниження напруги на 10 % призводить до 

зменшення обертального моменту асинхронних двигунів приблизно на 19 %. За 

незмінних значень моментів опору рухові робочих органів машин зменшення 

напруги на виводах електродвигунів призводить до зростання струму, що, у 

свою чергу, призводить до збільшення втрат у лініях електропередачі й у 

трансформаторах. 
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За умов розрахунку мереж рівні напруги визначаються для 

максимального та мінімального режимів навантаження. Електрична мережа 

повинна бути розрахована так, щоб в аварійних режимах, викликаних 

аварійним відключенням якого-небудь елемента мережі, напруга на лампах 

освітлення не знижувалася більш ніж на 12 % від номінальної. 

Асинхронні двигуни у разі відхилення напруги на їхніх виводах 

змінюють частоту обертання ротора, споживання активної та реактивної 

потужностей. Через це змінюються приведені витрати на роботу асинхронного 

двигуна порівняно з умовами його роботи з номінальною напругою. 

Синхронні двигуни у разі відхилення напруги змінюють реактивну 

потужність і, відповідно, втрати активної потужності. У разі підвищення 

напруги в мережі реактивна потужність синхронного двигуна зменшується, а зі 

зниженням напруги – збільшується. 

Електропечі чутливі до відхилень напруги. Зниження напруги, наприклад 

на 7 %, призводить до подовження процесу плавлення сталі в 1,5 раза. 

Підвищення напруги більш ніж 1,05Uном призводить до перевитрат 

електроенергії. 

Методи розрахунку коливань напруги 

Стандарт визначає дію коливань напруги на освітлювальні установки, що 

впливають на зір людини. Миготіння ламп освітлення (флікер-ефект) викликає 

неприємний психологічний ефект, стомлення зору й організму в цілому, 

унаслідок чого знижується продуктивність праці. Ступінь подразнення органів 

зору залежить від величини й частоти миготінь світла. Найсильніше впливають 

на око людини миготіння світла із частотою 3−10 Гц, тому допустимі 

коливання напруги в цьому діапазоні мінімальні: менш ніж 0,5 % в Україні, 

0,2−0,3 % − у Франції, США, Японії. Причому ступінь впливу коливань 

напруги на зір залежить від типу джерела світла. Наприклад, за однакових 

коливань напруги лампи розжарювання значно більше впливають на зір, ніж 

газорозрядні лампи. Коливання напруги, більш ніж 10 % можуть призвести до 
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загасання газорозрядних ламп. Запалювання їх залежно від типу ламп 

відбувається через кілька секунд і навіть хвилин. 

Під час глибоких коливаннях напруги (більш ніж 15 %) можуть відпасти 

контакти магнітних пускачів, викликавши порушення технології виробництва. 

Коливання напруги з розмахом 10−15 % можуть призвести до виходу з ладу 

конденсаторів, а також вентильних випрямних агрегатів. Коливання напруги в 

мережі, яка живить дугову сталеплавильну піч, призводять до збільшення часу 

плавлення. 

На металургійних заводах до приймачів, чутливих до коливань напруги, 

належать також стани безперервного прокатування. Для одержання якісної 

продукції неприпустимі розтягання або стискання металу під час прокатування. 

Ця вимога забезпечується постійним співвідношенням швидкостей клітей 

стану. Коливання напруги (більш ніж 5 %) призводять до неузгодженості 

швидкостей роботи приводів клітей стану, тому що порушення двигунів 

постійного струму цих приводів керується за допомогою магнітних 

підсилювачів, режим роботи яких залежить від напруги. 

Під час коливань напруги виникають хитання турбогенераторів. Для 

самих турбогенераторів такі хитання не є небезпечними, однак, передаючись 

на лопатки турбіни, вони можуть пустити в хід регулятори швидкості. Помітно 

впливають коливання напруги на асинхронні двигуни невеликої потужності. 

Коливання напруги впливають на контактне зварювання. Цей вплив 

позначається як на якості самого зварювального процесу, так і на надійності 

роботи схеми керування зварюванням. На якість напруги в мережах 

контактного зварювання накладаються строгі обмеження щодо розмаху змін 

напруги: ±5 % для зварювання звичайних сталей і ± 3% − для зварювання 

титанових та інших жароміцних сталей і сплавів. Тривалість допустимих 

коливань напруги для апаратури керування машинами контактного зварювання 

обмежується значенням не більш ніж 0,2 с, щоб уникнути помилкової роботи 

цієї апаратури, особливо з керуванням на логічних елементах. 
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Відповідно до стандарту контроль коливань напруги в промислових 

мережах повинен здійснюватися в електричних мережах з дуговими 

сталеплавильними печами протягом 30 хв у період найбільших навантажень 

(період розплавлювання), у електричних мережах з установками 

електродугового та контактного електрозварювання – протягом 30 хв, у 

електричних   мережах   з   обтискними   прокатними   станами  протягом   10–

12 циклів прокатування, у всіх інших випадках – протягом доби. 

Методи розрахунку несинусоїдальності напруги 

Відповідно до стандарту значення коефіцієнта несинусоїдальності 

напруги в межах до 5 % довгостроково допустиме на затискачах будь-якого 

приймача електроенергії. Номер останньої з гармонік, яку враховують, 

визначається в конкретних випадках під час роботи окремих приймачів 

електроенергії за необхідної точності розрахунку. 

Хоча стандарт не нормує окремих гармонік струму та напруги, ці 

параметри також характеризують несинусоїдальність у живильних 

електричних мережах. Вони необхідні зокрема для вибору пристроїв 

компенсації та фільтрів вищих гармонік. 

Вимоги стандарту висувають до електричних мереж загального 

призначення, тому в деяких випадках може бути допущена несинусоїдальність 

більш ніж 5 %. На шинах перетворювачів прокатних станів, електротермічних 

установок, зварювальних навантажень допустиму несинусоїдальність 

визначають за умови нормальної роботи цих установок, у цьому випадку на 

шинах не повинно бути інших навантажень. Наприклад, на шинах 10 кВ, що 

живлять потужні тиристорні перетворювачі прокатних станів, 

несинусоїдальність напруги досягає більш ніж 30 %, однак перетворювачі 

працюють нормально, а система імпульсно-фазового керування цих 

перетворювачів, найбільш чутлива до вищих гармонік, живиться з інших шин 

або через відповідні фільтри вищих гармонік. 
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У деяких країнах несинусоїдальність напруги нормується по-різному на 

різних рівнях напруги, причому чим вища напруга, тим суворіші обмеження.  

Особливо необхідно більш суворо нормувати несинусоїдальність струмів 

і напруг на межі розділу балансової належності електричних мереж для 

локалізації вищих гармонік у місцях їх виникнення й неприпустимості їх 

поширення по живильній електричній мережі. 

Несинусоїдальність напруги та струму чинить істотний негативний вплив 

на живильну електричну мережу: з'являються додаткові втрати в мережах, 

електричних машинах, трансформаторах, скорочується термін служби ізоляції 

кабелів, електричних машин та апаратів, погіршується робота ЕОМ, пристроїв 

автоматики, телемеханіки й зв'язку, ускладняється компенсація реактивної 

потужності за допомогою батарей конденсаторів. Остання обставина найбільш 

істотно виявляється на промислових підприємствах. Явище зумовлено 

виникненням резонансних явищ, переважно резонансів струмів, у 

паралельному контурі, що складається з індуктивного опору живильної мережі 

та ємнісного опору конденсаторів, призначених для компенсації реактивної 

потужності. 

Швидке поширення в промисловості, наприклад у чорній металургії, 

керованих перетворювачів великої потужності ще більше ускладнило умови 

роботи конденсаторних установок для підвищення коефіцієнта потужності. 

Тому значно зросла зацікавленість до роботи конденсаторних установок у 

несинусоїдальних режимах. Практика роботи промислових підприємств 

показує, що батареї конденсаторів, які працюють з несинусоїдальною 

напругою, у ряді випадків швидко виходять із ладу через перевантаження їх 

струмами вищих гармонік [3, 5]. 

Роботу батарей конденсаторів за умов несинусоїдальної напруги 

необхідно розглядати з двох позицій: з огляду впливу вищих гармонік на 

батареї конденсаторів і з огляду впливу батарей конденсаторів на режим вищих 

гармонік у живильній мережі. 
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Відповідно до вимог контроль несинусоїдальності напруги повинен 

здійснюватися в електричних мережах з електродуговими сталеплавильними 

печами протягом 30 хв у період найбільших навантажень (період 

розплавлювання), у електричних мережах з обтискними прокатними станами – 

протягом 10–12 циклів прокатування, у електричних мережах з установками 

електродугового та контактного зварювання – протягом 30 хв, у всіх інших 

випадках – протягом доби. 

Завдання 1. Розрахувати діюче значення напруги прямої послідовності. 

Визначити середньоквадратичне значення напруги та стале відхилення 

напруги. Вихідні дані наведені у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 – Результати вимірювань напруги в трифазній мережі  

Параметр 
Інтервали вимірювань 

1 2 3 4 5 

кВU A ,  10,5 10,3 9,6 10,2 9,8 

кВUВ ,  10,4 10,3 9,8 10,1 9,9 

кВUС ,  10,5 10,2 10,0 9,9 9,9 

 

Рекомендації щодо розв’язання завдання 1 

Вимірювання сталого відхилення напруги Uy здійснюють у такий спосіб. 

1.1 Для кожного i-го спостереження за період часу, що дорівнює 24 год, 

вимірюють значення напруги, яке в електричних мережах однофазного струму 

визначають як діюче значення напруги основної частоти U(1) i у вольтах, 

кіловольтах, без урахування вищих гармонічних складових напруги, а в 

електричних мережах трифазного струму – як діюче значення кожної 

міжфазної (фазної) напруги основної частоти U(1) i, а також як діюче значення 

напруги прямої послідовності основної частоти Ul(l)i, що обчислюється за 

формулою 

2
2 2

2 2 2 2
(1) (1) (1) (1)2

1(1) (1) (1) (1)

(1) (1)

1
3 4

12

BC i CA i BC i CA i

i AB i BC i AB i

AB i AB i

U U U U
U U U U

U U

  
   − −  = + − + +        

     
  

, (1.1) 
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де UAB(1) i, UBC(1}i, UCA(1) i, – діючі значення міжфазних напруг основної частоти в 

i-му спостереженні, В, кВ. 

Допускається: 

1) визначати U1(1) i методом симетричних складових; 

2) визначати U1(1) i за наближеною формулою 

U1(1) i=
1

3
 (UAB(1) i+UBC(1) i+UCA(1) i).  (1.2) 

При цьому відносна похибка обчислення значень Ul(l)i з використанням 

формули (1.2) замість формули (1.1) не перевищує 0,1 % з коефіцієнтом 

несиметрії напруг за зворотною послідовністю, що не перевищує 6 %; 

3) вимірювати в електричних мережах однофазний і трифазний струми 

замість діючих значень фазних і міжфазних напруг основної частоти діючі 

значення відповідних напруг з урахуванням гармонічних складових цих напруг 

з коефіцієнтом спотворення синусоїди напруги, який не перевищує 5 %. 

1.2 Обчислюють значення середньої напруги Uy у вольтах, кіловольтах як 

результат усереднення N спостережень напруг U(1) i або U1 (1) i за інтервал часу  

1 хв за формулою 

Uy=

2

1

N

i
i

U

N

=


 (1. 3) 

де Ui – значення напруги U(1) i або U1 (1) i в i-му спостереженні, В, кВ. 

Кількість спостережень за 1 хв повинно бути не менш ніж 18. 

1.3 Обчислюють значення сталого відхилення напруги Uy у відсотках за 

формулою: 

Uy= 100
y ном

ном

U U

U

−
 , (1.4) 

де Uном – номінальна міжфазна (фазна) напруга, В, кВ. 

1.4 Якість електричної енергії за сталим відхиленням напруги в точці 

загального з’єднання з електричною мережею вважають відповідною вимогам 

стандарту, якщо всі вимірювані за кожну хвилину протягом 24 год значення 
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сталого відхилення напруги перебувають в інтервалі, обмеженому гранично 

допустимими значеннями, а не менш ніж 95 % вимірюваних за такий самий 

період часу значень сталого відхилення напруги перебувають в інтервалі, 

обмеженому нормально допустимими значеннями. 

Додатково допускається визначати відповідність нормам стандарту за 

сумарною тривалістю часу виходу вимірюваних значень даного показника за 

нормально й гранично допустимі межі. 

При цьому якість електричної енергії за сталим відхиленням напруги 

вважають відповідною вимогам стандарту, якщо сумарна тривалість часу 

виходу за нормально допустимі значення становить не більш ніж 5 % від 

установленого періоду часу, тобто 1 год 12 хв, а за гранично припустимі 

значення – 0 % від цього періоду часу. 

Завдання 2. Розрахувати розмах зміни напруги. Визначити 

середньоквадратичне значення напруги та стале відхилення напруги. Вихідні 

дані наведені у табл. 1.2, 1.3. 

Таблиця 1.2 – Результати вимірювань напруги в трифазній мережі  

 
Номер вимірювань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

кВU A ,  6,01 6,02 6,06 6,02 6,02 6,05 6,03 6,01 5,98 5,99 6,00 6,03 6,04 6,03 

кВUВ ,  6,02 6,02 6,05 6,02 6,01 6,05 6,02 6,02 5,97 5,97 6,01 6,09 6,06 6,03 

кВUС ,  6,05 6,06 6,09 6,07 6,01 6,09 6,01 6,01 5,99 5,99 6,00 6,09 6,06 6,03 

 

Таблиця 1.3 – Результати вимірювань дози флікера  

Доза 

флікера 

Інтегральна ймовірність 

0,7 1,0 1,5 2,2 3,0 4,0 6,0 8,0 10 13 17 30 50 80 

Р 0,07 0,05 0,03 0,04 0,10 0,05 

00 

0,02 0,09 0,0 0,09 0,03 0,01 0,01 0,01 

 

Рекомендації щодо розв’язання завдання 2 

2.1 Розмах зміни напруги Ut у відсотках (відповідно до рис. 1.1) 

обчислюють за формулою 
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1
100

i i
t

ном

U U
U

U
 +−

=  , (1.5) 

де Ui, Ui+1 – значення наступних один за одним екстремумів або екстремуму та 

горизонтальної ділянки, що огинає середньоквадратичне значення напруги 

основної частоти, які визначені на кожному напівперіоді основної частоти, В. 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.1 – Коливання напруги довільної форми (а) та тих, що мають 

форму меандру (б) 

 

Допускається з коефіцієнтом спотворення синусоїдальності напруги, що 

не перевищує 5 %, визначати розмах зміни напруги Ut у відсотках за 

формулою 

1 100
2

ai ai
t

í î ì

U U
U

U

+−
=  , (1.6) 
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де Uai Uai+l – значення наступних один за одним екстремумів або екстремуму та 

горизонтальної ділянки, яка огинає амплітудні значення напруги на кожному 

напівперіоді основної частоти, В, кВ. 

2.1.1 Частоту повторення змін напруги FUt, c-l, хв-1 за періодичних 

коливань напруги обчислюють за формулою 

FUt=
m

t
 , (1.7) 

де т – кількість змін напруги за час Т; Т – інтервал часу вимірювання, 

прийнятий рівним 10 хв. 

Примітка. Значення частоти повторення змін напруги, що дорівнюють 

двом змінам напруги за секунду, відповідає 1 Гц. 

2.1.2 Інтервал часу між змінами напруги  tit /+1 у секундах або хвилинах 

обчислюють за формулою 

ti, i+1=ti+1 – ti , (1.8) 

де ti, ti+1 – початкові моменти наступних одна за одною змін напруги, с, хв. 

Якщо інтервал часу між закінченням однієї зміни та початком наступної, 

що відбувається в такому самому напрямку, менш ніж 30 мс, то ці зміни 

розглядають як одну. 

2.2 Якість електричної енергії в точці загального з’єднання за 

періодичних коливань напруги, що мають форму меандру, уважають 

відповідною вимогам стандарту, якщо вимірюване значення розмаху змін 

напруги не перевищує значення, визначене за кривими рисунка 1.1 для 

відповідної частоти повторення змін напруги FUt або інтервалу між змінами 

напруги ti, i+1. 

Визначення відповідності якості електричної енергії вимогам стандарту 

для періодичних і неперіодичних коливань напруги, що мають форму, відмінну 

від меандру, здійснюють відповідно до інших методик. 

2.3 Дозу флікера (короткочасну й тривалу) під час коливань напруги 

будь-якої форми визначають у такий спосіб. 
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2.3.1 Вимірюють за допомогою флікерметра за інтервал часу Tsh, що 

дорівнює 10 хв, рівні флікера Р, (%)2, які відповідають інтегральній 

імовірності, що дорівнює 0,1; 0,7; 1,0; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 13,0; 17,0; 

30,0; 50,0; 80,0 %. 

2.3.2 Визначають за допомогою флікерметра або обчислюють згладжені 

рівні флікера Рs, (%)2 за формулами: 

0,7 1,0 1,5
1

2,2 3,0 4,0
3

6 8 10 13 17
10

30 50 80
50

3

3

5

3

s

s

s

s

P P P
P

P P P
P

P P P P P
P

P P P
P

+ + 
= 


+ + 

= 


+ + + + =



+ +
=


,  (1.9) 

де P1s, P3s, P10s, P50s – згладжені рівні флікера за інтегральної імовірності, що 

дорівнює 1,0; 3,0; 10,0; 50,0 відповідно. 

2.3.3 Визначають за допомогою флікерметра або обчислюють 

короткочасну дозу флікера РSt, в. о. на інтервалі часу Tsh за формулою: 

PSt= 0,1 1 3 10 500,0314 0,0525 0,0657 0,28 0,08s s s sP P+ + + + . (1.10) 

Короткочасна доза флікера під час періодичних коливань напруги з 

формою, що відрізняється від меандру, може бути визначена унаслідок 

розрахунку. 

2.3.4 Визначають за допомогою флікерметра або обчислюють тривалу 

дозу флікера PLt, в. о. на інтервалі часу TL, що дорівнює 2 год, за формулою 

PLt=
12

3
3

1

1
( )

12
stk

k

P
=

  , (1.11) 

де Pstk – короткочасна доза флікера на k-му інтервалі часу Тsh протягом 

тривалого періоду спостереження TL. 

2.4 Якість електричної енергії за дозою флікера вважають відповідною 

вимогам стандарту, якщо кожна короткочасна й тривала дози флікера, 
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визначені унаслідок вимірювання протягом 24 год або розрахунку, не 

перевищують граничнодопустимих значень. 

Завдання 3. Необхідно розрахувати коефіцієнт n-ої гармонічної. 

Визначити коефіцієнт n-ої гармонічної за період вимірювання та коефіцієнт 

спотворення. Вихідні дані наведені у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 – Результати вимірювання напруги у фазі мережі 

Амплітуда 

гармоніки, 

В 

Номер експерименту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  360 364 361,3 375,2 373,9 370,8 366,6 359,5 366 

2  25,1 18,4 23,3 18 13,2 13,2 23,3 13,2 18 

3  12 12,8 1 1 15,7 15,7 1 12 1 

4  10 6 16,1 6 7,8 7,8 16,1 10 6 

5  0,5 1,3 2 0,8 2,2 2,2 2 0,5 2,2 

6  0,3 0,8 1,0 0,3 0,65 0,65 1,0 0,3 0,65 

7  0,2 0,54 0,21 0,52 0,47 0,47 0,52 0,2 0,47 

8  1 0,62 0,31 0,34 0,38 0,38 0,34 1 0,38 

9  0,1 0,01 0,07 0,092 1,08 0,092 0,092 0,31 0,01 

10  0,01 0,2 0,1 0,04 0,12 0,04 0,04 0,07 0,2 

11  0,05 0,07 0,065 0,03 0,062 0,03 0,03 0,1 0,07 

12  0,01 0,02 0,011 0,01 0,031 0,01 0,031 0,065 0,02 

13  0,0052 0,01 0,0081 0,0087 0,01 0,0087 0,01 0,011 0,01 

14  0,0064 0,0062 0,0044 0,0032 0,0067 0,0032 0,0067 0,0081 0,0044 

15  0,00125 0,024 0,0038 0,0021 0,0032 0,0021 0,0032 0,0038 0,0038 

16  0,0008 0,009 0,0012 0,0011 0,0018 0,0012 0,0018 0,0012 0,0012 

17  0,0002 0,002 0,0001 0,0009 0,0011 0,0001 0,0011 0,0001 0,0001 

18  0 0,0012 0,0001 0,0005 0,0008 0,0001 0,0008 0,0001 0,0001 

 

Рекомендації щодо розв’язання завдання 3 

3.1 Вимірювання коефіцієнта n-ї гармонійної складової напруги K(n)i 

здійснюють для міжфазних (фазних) напруг. 

3.1.1 Для кожного i-го спостереження за період часу, що дорівнює 24 год, 

визначають діюче значення напруги n-ї гармоніки U(n)i у вольтах, кіловольтах. 

3.1.2 Обчислюють значення коефіцієнта n-ої гармонійної складової 

напруги KU(n)i у відсотках як результат i-го спостереження за формулою 
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KU(n)i=
( )

1( )

100
n i

i

U

U
 , (1.12) 

де U(l)i – діюче значення напруги основної частоти на i-му спостереженні у 

вольтах, кіловольтах. 

Допускається обчислювати цей показник якості енергії за формулою: 

KU(n)i=
( )

100
n t

ном

U

U
 . (1.13) 

Примітка. Відносна похибка обчислення КU(n)i з використанням формули 

(1.13) замість формули (1.12) чисельно дорівнює значенню відхилення напруги 

U(1) i від Uном. 

3.1.3 Обчислюють значення коефіцієнта n-ї гармонічної складової 

напруги КU(n) у відсотках як результат усереднення N спостережень KU(n)i на 

інтервалі часу Tvs, що дорівнює 3 с, за формулою: 

KU(n)=

2
( )

1

( )
N

U n i
i

K

N

=


. (1.14) 

Кількість спостережень N повинно бути не менш ніж 9. 

3.2 Якість електричної енергії за коефіцієнтом n-ї гармонійної складової 

напруги в точці загального приєднання вважають відповідною вимогам 

стандарту, якщо найбільше зі всіх вимірюваних протягом 24 год значень 

коефіцієнтів n-ї гармонійної складової напруги не перевищує гранично 

допустимого значення, а значення коефіцієнта n-ї гармонійної складової 

напруги, що відповідають імовірності 95 % за встановлений період часу, не 

перевищують нормально допустимого значення. 

Додатково допускається визначати відповідність нормам стандарту за 

сумарною тривалістю часу виходу вимірюваних значень цього показника за 

нормально та гранично допустимі значення. 

При цьому якість електричної енергії за коефіцієнтом n-ї гармонічної 

складової напруги вважають відповідною вимогам стандарту, якщо сумарна 

тривалість часу виходу за нормально допустимі значення складає не більш ніж 
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5 % від установленого періоду часу, тобто 1 год 12 хв, а за гранично допустимі 

значення – 0 % від цього періоду часу. 

3.3 Вимірювання коефіцієнта спотворення синусоїдальності кривої 

напруги КU здійснюють для міжфазних (фазних) напруг. 

3.3.1 Для кожного i-го спостереження за встановлений період часу 

визначають діючі значення гармонічних складових напруги в діапазоні 

гармонік від 2-ї до 40-ї у вольтах, кіловольтах відповідно до 3.1.1. 

3.3.2 Обчислюють значення коефіцієнта спотворення синусоїдальності 

напруги Кт у відсотках як результат i-го спостереження за формулою 

KUi=
( )

40
2

2

(1)

100
n i

n

i

U

U

= 


, (1.15) 

де U(1) i – діюче значення міжфазної (фазної) напруги основної частоти для i-го 

спостереження, В, кВ. 

За умов визначення цього показника якості допускається: 

1) не враховувати гармонічні складові, значення яких менш ніж 0,1 %; 

2) обчислювати цей показник за формулою: 

KUi=

40
2
( )

2 100
n i

n

ном

U

U

= 


. (1.16) 

Відносна похибка визначення КUi з використанням формули (1.16) 

замість формули (1.14) чисельно дорівнює значенню відхилення напруги U(1) i 

від Uном. 

3.3.3 Обчислюють значення коефіцієнта спотворення синусоїдальності 

кривої напруги КU у відсотках як результат усереднення N спостережень КUi на 

інтервалі часу Тvs, що дорівнює 3с, за формулою 

KU=

2

1

N

Ui
i

K

N

=


. (1.17) 

Кількість спостережень N повинна бути не менш ніж 9. 
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3.4 Якість електричної енергії за коефіцієнтом спотворення 

синусоїдальності кривої напруги в точці загального з’єднання вважають 

відповідною вимогам стандарту, якщо найбільше з усіх вимірюваних протягом 

24 год значень коефіцієнтів спотворення синусоїдальності кривої напруги не 

перевищує граничнодопустимого значення, а значення коефіцієнта 

спотворення синусоїдальності кривої напруги, що відповідає ймовірності 95 % 

за встановлений період часу, не перевищує нормально допустимого значення. 

Додатково допускається визначати відповідність нормам стандарту за 

сумарною тривалістю часу виходу вимірюваних значень цього показника за 

нормально та гранично допустимі значення. 

При цьому якість електричної енергії за коефіцієнтом спотворення 

синусоїдальності кривої напруги вважають відповідною вимогам стандарту, 

якщо сумарна тривалість часу виходу за нормально допустимі значення 

становить не більш ніж 5 % від установленого періоду часу, тобто 1 год 12 хв, а 

за гранично допустимі значення – 0 % від цього періоду часу. 

Контрольні питання 

1. На якому інтервалі часу необхідно проводити вимірювання для 

визначення відхилень напруги? 

2. Пояснити механізм впливу напруги на критичний момент 

асинхронного двигуна. 

3. Яким параметром характеризується відхилення напруги? 

4. Які проміжні розрахунки необхідно виконати для визначення 

відхилення напруги? 

5. Як коливання напруги впливають на роботу електричних печей?  

6. Як впливають коливання напруги на роботу електротехнологічного 

обладнання? 

7. Як визначають коливання напруги? 

8. Як потрібно виконувати вимірювання для розрахунку коливань 

напруги? 
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9. Навіщо використовується поняття «доза флікера»? 

10. Які лампи ефективніше відбивають флікер з незначним коливанням 

напруги? 

11. Як регулюються стандартом рівні гармонік напруги в трифазних 

мережах? 

12. Чому значення вищих гармонік установлюються меншими? 

13. Чому значення гармонік, кратних трьом, суттєво знижені відносно 

інших гармонік? 

14. Чим характеризується гармонічна складова напруги чи струму? 

15. Які заходи використовують для зниження рівня гармонічних 

складових? 

Питання для самостійної роботи 

1. Який взаємозв’язок режиму споживання реактивної потужності з 

рівнем напруги? 

2. Чим зумовлені відхилення напруги в електротехнічних установках? 

3. Чи впливають відхилення напруги на швидкість обертання 

асинхронних двигунів? 

4. Як розвивається лавина напруги?  

5. Як впливає на продуктивність праці частота коливань напруги? 

6. Яким чином впливає доза флікера на продуктивність праці? 

7. Які нормально та гранично допустимі значення має коливання 

напруги? 

8. Яким чином підвищується стабільність напруги в точці з’єднання? 

9. Як впливають коливання напруги на роботу електромеханічного 

обладнання? 

10. Як визначаються амплітуди гармонічних складових напруги? 

11. Як впливають вищі гармоніки напруги та струму на роботу 

конденсаторних компенсаторних установок? 

12. Як впливають вищі гармоніки напруги на роботу енергопостачальної 
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мережі? 

13. Як виконують фільтрувальні пристрої для зниження рівня гармонік? 

14. Як відокремлюють вплив вищих гармонік на роботу систем керування 

напівпровідникових перетворювачів? 

Література: [1, с. 6–62; 4, с. 23–59; 5, с. 2–47]. 

 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Методи розрахунку несиметрії, провалу, імпульсу напруги та 

відхилення частоти 

Мета: виконання розрахунків показників несиметрії напруги та аналіз 

показників коливань напруги. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Методи розрахунку несиметрії напруги 

За несиметричного режиму напруг у трифазній системі з'являються 

струми та напруги зворотної й нульової послідовності. Струми зворотної 

послідовності створюють в електричних машинах зворотне синхронне поле 

частотою 100 Гц. Це магнітне обертове поле наводить в обмотках роторів 

електричних машин е. р. с. і струми частотою 100 Гц. Якщо розкласти це поле 

й поле від струмів 100 Гц на симетричні складові, то виникнуть е. р. с. і струми 

у статорі потрійної частоти зі спектром усіх непарних частот, а в обмотках 

ротора – зі спектром парних частот, які створять втрати та додаткове 

нагрівання електричних машин. Тому робота синхронних генераторів і 

синхронних компенсаторів дозволяється тільки у разі розходження струмів фаз 

статора не більш ніж на 10 % Iном. Струми та напруги зворотної послідовності в 

синхронних та асинхронних двигунах не тільки спричиняють додаткове 

нагрівання, але й вібрацію; зворотне синхронне поле створює протидійний 

момент, що зменшує корисний момент на валу двигунів. Пульсація потужності 
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з подвійною частотою створює поштовхи електромагнітної потужності на 

електроустаткування. За даними досліджень [5] термін служби асинхронних 

двигунів за умов несиметрії напруг 4 % скорочується вдвічі. За тими ж 

причинами порушується режим роботи трифазних вентильних мостів і 

конденсаторних батарей. 

Використовуючи метод накладення, можна зобразити асинхронний 

двигун, підключений до мережі з несиметричною і несинусоїдальною 

напругою, у вигляді ряду двигунів, що розташовані на одному валу та 

утворюють еквівалентний обертальний момент. При цьому кожний двигун 

увімкнений на напругу своєї частоти (тобто відповідної гармоніки), свого 

чергування фаз – залежно від тієї симетричної складової, що він 

еквівалентизує, і має відповідні параметри: напругу, частоту обертання і т. д. 

Якщо загальний вал усього ряду двигунів має частоту обертання п2 за 

синхронної частоти обертання .синхрn , то ковзання двигуна, включеного на 

напругу прямої послідовності першої гармоніки, дорівнюватиме: 

. 2

1

.

синхр

синхр

n n
s

т

−
= . 

Для еквівалентних двигунів більш високих частот вищих гармонік 

синхронна частота обертання в v разів більша і ковзання дорівнюватиме: 

11
1v

s
s

v

−
=  , 

де знак «плюс» відповідає симетричним складовим, що створюють зустрічні 

обертові поля, а знак «мінус» – тим, що створюють поля, спрямовані однаково 

з основним обертовим магнітним полем. 

З формул видно, що для всіх гармонік, окрім першої, ковзання s = 1, тому 

що зі зростанням v другий доданок через зростання знаменника наближається 

до нуля. Це означає, що всі еквівалентні двигуни, окрім першого, можна 

розглядати як асинхронний двигун у загальмованому стані, тобто в режимі КЗ. 

І тільки двигун, увімкнений до напруги першої гармоніки, має момент і втрати 
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як реальний двигун, включений на симетричну синусоїдальну напругу 50 Гц. 

Усі інші двигуни еквівалентного ряду лише викликають додаткові втрати, що 

призводять до перегрівання ротора 2 `
2v vi r  і статора 2

1v vi r . Сумарні втрати усіх 

двигунів складають: 

( )
2 2
* *

1 2
1v П

Mv M ном

U I
P P v v

v
 =  +  , 

де 1M номP – втрати в обмотках за номінального струму; *vU − кратність 

амплітуди v-ї гармоніки напруги щодо номінального значення; *ПI – кратність 

пускового струму двигуна. 

Втрати від струмів зворотної послідовності, викликаних несиметрією 

навантажень фаз, складають: 

2 2
1 2.41M M ном ПP P I =    , 

де зв номU U =  – коефіцієнт несиметрії. 

Втрати у сталі: 

2 2
2 1.4 *

. . * . 0.7

1 v
ст v ст ном v v ст ном

U
P P U f P

f f

 
=   =  

 
, 

де .ст номP  – втрати в сталі при номU ; vf  – частота v-ї гармоніки. 

Коефіцієнт корисної дії двигуна знижується до значення: 

ном ном

ном v

P

P P





=

+ 
, 

де vP  – сума додаткових втрат в асинхронному двигуні, зумовлених 

несиметрією і несинусоїдальністю напруги. 

Отже, вплив несиметрії та несинусоїдальності навантаження і викликане 

цим спотворення напруг та струмів за значенням і формою в кривій u(t) та i(t) 

виявляється в підвищенні втрат потужності й зниженні ККД асинхронних 

двигунів. Зростання втрат супроводжується додатковим нагріванням двигунів, 

зменшенням їх допустимого навантаження. 
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Аналогічний вплив відбувається на всю електромережу. Знижується 

пропускна здатність мережі, тому що тільки одна фаза завантажується до 

номінального значення, а інші недовантажуються. Збільшується пульсація 

випрямленої напруги внаслідок нерівності напруг за фазами перетворювальних 

агрегатів. Електричне освітлення працює в ненормальних умовах, тому що 

частина ламп, підключених до фази зі зниженою напругою, працює зі 

зниженим світловим потоком, а інша частина, підключена до фази з 

підвищеною напругою, швидко перегоряє. У разі несиметрії напруг 

нерівномірно завантажуються реактивною потужністю фази батарей 

конденсаторів: у фазі зі зниженою напругою реактивна потужність, видавана в 

мережу, знижується, а в інших фазах – підвищується пропорційно до квадрата 

напруги. Це додатково збільшує несимметрію напруг. 

Методи розрахунку відхилення частоти, провалу напруги та імпульсу напруги 

Відхилення частоти в нормальному режимі роботи електричної мережі 

допускаються в межах не більш ніж ±0,1 Гц. Допускається тимчасова робота 

енергосистеми, а також робота частини, що від’єдналася, та не має 

автоматичного регулювання частоти, з відхиленнями частоти до ±0,2 Гц. 

Регулювання частоти здійснюється потужними генераторами енергосистеми. 

Приймачі електроенергії на промислових підприємствах через їхню малу 

потужність порівняно із сумарною потужністю всіх генераторів системи, 

майже не можуть чинити будь-якого істотного впливу на відхилення частоти в 

енергосистемі. 

Коливання частоти – різниця між найбільшим і найменшим значеннями 

основної частоти зі швидкістю зміни частоти більш ніж 0,2 Гц за секунду. 

Коливання частоти в системі електропостачання не повинні перевищувати 

0,2 Гц понад відхилення частоти. Наведені норми не поширюються на період 

післяаварійного відновлення частоти в енергосистемі. 
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Потужні, відносно потужності КЗ у точці підключення, електроприймачі з 

різкозмінним навантаженням можуть викликати істотні коливання вектора 

напруги в електричній мережі, а отже, і коливання частоти живильної напруги. 

Зміни активної потужності не чинили б істотного впливу на коливання 

частоти в живильній мережі, якби вони не відбувалися досить швидко. На 

вентильних навантаженнях прокатних станів зміна кута  відбувається з 

великою швидкістю. Наприклад, активна потужність, споживана тиристорними 

перетворювачами головних приводів, змінюється від 0 до максимального 

значення за час менш ніж 0,1 с. Тому коливання частоти можуть бути 

значними. 

Визначення допустимих коливань частоти, а отже, і допустимих накидів 

активної потужності, набуває актуальності зі збільшенням як абсолютного 

значення активної потужності, що швидко змінюється (наприклад, 

навантаження прокатних станів), так і швидкості її наростання, особливо в 

живильних мережах малої потужності. 

Для проектування систем електропостачання з різко змінними 

навантаженнями роблять перевірочні розрахунки коливань частоти і, за 

потреби, передбачають заходи щодо збільшення потужності КЗ у точці 

живильної мережі, спільної для електроприймачів з різко змінним 

навантаженням та іншими споживачами. Якщо цих заходів недостатньо, 

необхідно виділяти різкозмінне навантаження на окремі трансформатори або 

на окрему обмотку трансформаторів з розщепленими вторинними обмотками. 

Завдання 1. Необхідно розрахувати діюче значення напруги прямої 

послідовності. Визначити коефіцієнт несиметрії за нульовою послідовністю та 

коефіцієнт несиметрії за зворотною послідовністю. Вихідні дані наведено у 

табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Результати вимірювань напруги в трифазній мережі  

Параметр 
Інтервали вимірювань 

1 2 3 4 5 

кВ,U A  10,5 10,3 9,6 10,2 9,8 

кВ,UВ  10,0 10,3 9,8 10,1 11,9 

кВ,UС  10,5 10,2 10,0 9,9 9,9 

 

Рекомендації щодо розв’язання завдання 1 

1.1 Вимірювання коефіцієнта несиметрії напруг за зворотною 

послідовністю K2U для міжфазних напруг здійснюють у такий спосіб. 

1.1.1 Для кожного i-го спостереження за період часу, що дорівнює 24 год, 

вимірюють одночасно діючі значення міжфазних напруг за основною частотою 

UAB(1)i, UBC(1)i, UCA(1)i у вольтах, кіловольтах. 

1.1.2 Обчислюють діюче значення напруги зворотної послідовності 

основної частоти U2(1) i за формулою: 

U2(1)i=

2
2

2 2 2 2
(1) (1) (1) (1)2

(1) (1) (1)

(1) (1)

1
3 4

12

BC i CA i BC i CA i

AB i BC i AB i

AB i AB i

U U U U
U U U

U U

  
   − −  − − + +        

     
  

. (2.1) 

1.1.3 Обчислюють коефіцієнт несиметрії напруг за зворотною 

послідовністю К2Ui у відсотках як результат i-го спостереження за формулою: 

K2Ui=
2(1)

1(1)

100
i

i

U

U
 , (2.2) 

де U2(1)i – діюче значення напруги зворотної послідовності основної частоти 

трифазної системи напруг в i-му спостереженні, В, кВ; Ul(l)i. – діюче значення 

напруги прямої послідовності основної частоти в i-му спостереженні, В, кВ. 

Для визначення K2Ui допускається: 

1) визначати U2(1) i методом симетричних складових; 

2) обчислювати U2(1) i за наближеною формулою 

U2(1) i=0,62(Uнб(1)i) – Uнм(1)i), (2.3) 



 27 

де Uнб(1)i, Uнм(1)i – найбільше та найменше діючі значення з трьох міжфазних 

напруг основної частоти в i-му спостереженні, В, кВ. 

При цьому відносна похибка визначення U2(1) i з використанням формули 

(2.3) замість формули (2.2) не перевищує 8 %; 

3) застосовувати для обчислення U2(1)i замість діючих значень міжфазних 

напруг основної частоти діючі значення відповідних напруг з урахуванням 

гармонічних складових цих напруг з коефіцієнтом спотворення 

синусоїдальності напруги (відповідно до вимог 1.1), що не перевищує 5 %; 

4) обчислювати К2Ui за формулою 

K2Ui=
2(1)

.

100
i

ном мф

U

U
 , (2.4) 

де Uном.мф – номінальне значення міжфазної напруги, В, кВ. 

При цьому відносна похибка визначення К2Ui з використанням формули 

(2.4) замість формули (2.2) чисельно дорівнює значенню відхилення напруги 

Ul(l)i від Uном.мф. 

1.1.4 Обчислюють значення коефіцієнта несиметрії напруг за зворотною 

послідовністю К2U  у відсотках як результат усереднення N спостережень К2Ui 

на інтервалі часу Tvs, що дорівнює 3 с., за формулою: 

K2U=

2
2

1

N

Ui
i

K

N

=


. (2.5) 

Кількість спостережень N повинно бути не менш ніж 9. 

1.2 Якість електричної енергії за коефіцієнтом несиметрії напруг за 

зворотною послідовністю в точці загального приєднання вважають 

відповідною вимогам стандарту, якщо найбільше зі всіх вимірюваних протягом 

24 год значень коефіцієнтів несиметрії напруг за зворотною послідовністю не 

перевищує гранично допустимого значення, а значення коефіцієнта несиметрії 

напруг за зворотною послідовністю, що відповідає ймовірності 95 % за 

встановлений період часу, не перевищує нормально допустимого значення. 



 28 

Додатково допускається визначати відповідність нормам стандарту за 

сумарною тривалістю часу виходу вимірюваних значень цього показника за 

нормально та гранично допустимі значення. 

Для цього якість електричної енергії за коефіцієнтом несиметрії напруг за 

зворотною послідовністю вважають відповідною вимогам стандарту, якщо 

сумарна тривалість часу виходу за нормально допустимі значення складає не 

більш ніж 5 % від установленого періоду часу, тобто 1 год 12 хв, а за гранично 

допустимі значення – 0 % від цього періоду часу. 

1.3 Вимірювання коефіцієнта несиметрії напруг за нульовою 

послідовністю К0Ui проводять у чотирьохпровідних мережах у такий спосіб. 

1.3.1 Для  кожного  i-го  спостереження  за  період  часу,  що  дорівнює  

24 год., вимірюють одночасно діючі значення трьох міжфазних і двох фазних 

напруг основної частоти UAB(1)i, UBC(l)i, UCA(1)i, UA(1)i, UB(1)i, у вольтах, 

кіловольтах. 

1.3.2 Визначають діюче значення напруги нульової послідовності 

основної частоти U0(1) i в i-му спостереженні за формулою 

U0(1) i=

2 2
2 2 2 2 2 2

(1) (1) (1) (1) (1) (1)2
(1) (1)

(1) (1) (1)

1
3 4

6

BC i CA i B i A i BC i CA i

BC i AB i

AB i AB i AB i

U U U U U U
U U

U U U


   − − −−  + − − −     
    

 

2
2

2 2
(1) (1)2

(1) (1)

(1)

3 4
B i A i

B i AB i

AB i

U U
U U

U


 − − − − 

 
  

. (2.6) 

1.3.3 Обчислюють коефіцієнт несиметрії напруги за нульовою 

послідовністю K0Ui у відсотках як результат i-го спостереження за формулою 

K0Ui = 
0(1)

1(1)

3
100

i

i

U

U
 , (2.7) 

де U0(1) i – діюче значення напруги нульової послідовності основної частоти 

трифазної системи напруг в i-му спостереженні, В, кВ; U1(1)i – діюче значення 

міжфазної напруги прямої послідовності основної частоти, В, кВ. 
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Для визначення К0Ui допускається: 

1) визначати U0(1) i методом симетричних складових; 

2) обчислювати U0(1) i за симетрії міжфазних напруг за наближеною 

формулою: 

U0(1) i = 0,62 (Uнб. ф (1) i – Uнм. ф(1) i), (2.8) 

де Uнб. ф (1) i, Uнм. ф(1) i – найбільше та найменше з трьох діючих значень фазних 

напруг основної частоти в i-му спостереженні, В, кВ. 

При цьому відносна похибка визначення К0(1)i з використанням формули 

(4.8) замість формули (2.7) не перевищує ± 10 %; 

3) застосовувати замість діючих значень міжфазних і фазних напруг 

основної частоти діючі значення відповідних напруг з урахуванням усіх 

гармонічних складових цих напруг з коефіцієнтом спотворень 

синусоїдальності кривих напруг, що не перевищує 5 %; 

4) обчислювати K0Ui за формулою 

K0Ui =
0(1)

.

100
i

ном ф

U

U
 , (2.9) 

де Uном.ф – номінальне значення фазної напруги, В, кВ. 

При цьому відносна похибка визначення K0Ui з використанням формули 

(2.9) замість формули (2.7) чисельно дорівнює значенню відхилення напруги 

U1(1) i від Uном. 

1.3.4 Обчислюють значення коефіцієнта несиметрії напруг за нульовою 

послідовністю K0U у відсотках як результат усереднення N спостережень K0Ui на 

інтервалі часу Тvs, що дорівнює 3с, за формулою 

K0U = 

2
0

1

N

Ui
i

K

N

=


. (2.10) 

Кількість спостережень N повинно бути не менш ніж 9. 

1.3.5 Якість електричної енергії за коефіцієнтом несиметрії напруг за 

нульовою послідовністю в точці загального з’єднання вважають такою, що 

відповідає  вимогам  стандарту,  якщо  найбільше  з  усіх вимірюваних 
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протягом 24 год значень коефіцієнтів несиметрії напруг за нульовою 

послідовністю не перевищує гранично допустимого значення, а значення 

коефіцієнта несиметрії напруг за нульовою послідовністю, що відповідає 

ймовірності 95 % за встановлений період часу, не перевищує нормально 

допустимого значення. 

Додатково допускається визначати відповідність нормам стандарту за 

сумарною тривалістю часу виходу вимірюваних значень даного показника за 

нормально й гранично допустимі значення. 

При цьому якість електричної енергії за коефіцієнтом несиметрії напруг 

за нульовою послідовністю вважають відповідною вимогам стандарту, якщо 

сумарна тривалість часу виходу за нормально допустимі значення складає не 

більш ніж 5 % від установленого періоду часу, тобто 1 год 12 хв, а за гранично 

допустимі значення – 0 % від цього періоду часу. 

Завдання 2. Необхідно розрахувати відхилення частоти від номінального 

значення, показники імпульсу напруги та визначити рівень перенапруги. 

Вихідні дані наведено у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Результати вимірювань напруги в трифазній мережі 

Час вимірювань, с Напруга, кВ Частота, Гц 

0 0,378 49.99 

0.01 0,385 49.985 

0.02 0,384 49.995 

0.03 0,382 49.993 

0.04 0,45 49.81 

0.05 0,382 49.81 

0.06 0,383 49.981 

0.07 0,3825 49.991 

0.08 0,41 49.96 

0.09 0,382 49.93 

0.10 0,383 49.987 

0.11 0,382 49.968 

0.12 0,463 50.01 

0.13 0,378 49.998 

0.14 0,382 49.99 

0.15 0,428 50.0 
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Рекомендації щодо розв’язання завдання 2 

Вимірювання відхилення частоти f здійснюють у такий спосіб. 

2.1 Для кожного i-го спостереження за встановлений період часу 

вимірюють дійсне значення частоти fi у Гц. 

2.2 Обчислюють усереднене значення частоти fy у герцах як результат 

усереднення N спостережень fi на інтервалі часу, що дорівнює 20 с, за 

формулою: 

fy = 
1

N

i
i

f

N

=


. (2.11) 

Кількість спостережень N повинно бути не менш ніж 15. 

2.3 Обчислюють значення відхилення частоти f  за формулою 

f = fy  – fном,  (2.12) 

де fном – номінальне значення частоти, Гц. 

2.4 Якість електричної енергії за відхиленням частоти вважають 

відповідною вимогам стандарту, якщо всі вимірювані протягом 24 год 

значення відхилень частоти перебувають в інтервалі обмеженому гранично 

допустимими значеннями, а не менш ніж 95 % усіх вимірюваних значень 

відхилення частоти перебувають в інтервалі, обмеженому нормально 

допустимими значеннями. 

Додатково допускається визначати відповідність нормам стандарту за 

сумарною тривалістю часу виходу вимірюваних значень цього показника за 

нормально й гранично допустимі значення. 

При цьому якість електричної енергії за відхиленням частоти вважають 

такою, що відповідає вимогам стандарту, якщо сумарна тривалість часу виходу 

за нормально допустимі значення складає не більш ніж 5 % від установленого 

періоду часу, тобто 1 год 12 хв. 

2.5. Вимірювання  тривалості  провалу  напруги  tп  у  секундах  

(рисунок 2.1) здійснюють у такий спосіб: 
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Рисунок 2.1 – Провал напруги 

5.6 Фіксують початковий момент часу tп різкого спаду (із тривалістю 

менш ніж 10 мс), що огинає середньоквадратичне значення напруги, 

визначеної на кожному напівперіоді основної частоти, нижче рівня 0,9 Uном. 

5.7 Фіксують кінцевий момент часу tк відновлення 

середньоквадратичного значення напруги до 0,9 Uном. 

5.8 Обчислюють тривалість провалу напруги tп у секундах за формулою: 

tп = tк – tн, (2.13) 

де tн, tк – початковий і кінцевий моменти часу провалу напруги. 

2.9 Якість електричної енергії за тривалістю провалів напруги в точці 

загального з’єднання вважають такою, що відповідає вимогам стандарту, якщо 

найбільш ніж зі всіх вимірюваних протягом тривалого періоду спостереження 

(зазвичай, протягом року) тривалостей провалів напруги не перевищує 

граничнодопустимого значення. 

Відповідно до 2.9 допускається визначати максимально можливу 

тривалість провалу в точці з’єднання з електричною мережею за розрахунком 

сумарної витримки часу пристроїв релейного захисту, автоматики й 

комутаційних апаратів, установлених у відповідних електричних мережах 

енергопостачальної організації. Якщо знайдена таким чином тривалість 

провалу напруги не перевищує граничнодопустимого значення, то якість 

електричної енергії за тривалістю провалів напруги вважають відповідною 

вимогам стандарту. 
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2.10 Глибину провалу напруги Uп у відсотках (рис. 2.2) визначають у 

такий спосіб. 

2.11 Вимірюють середньоквадратичні значення напруги U за кожний 

напівперіод основної частоти під час провалу напруги у вольтах, кіловольтах. 

2.12 Визначають мінімальне зі всіх вимірюваних відповідно до 2.5 

середньоквадратичних значень напруги Umin у вольтах, кіловольтах. 

2.13 Обчислюють глибину провалу напруги Uп у відсотках за формулою: 

Uп = 
min 100ном

ном

U U

U

−
 . (2.14) 

2.14 Частість появи провалів напруги Fп у відсотках обчислюють за 

формулою: 

Fп = 
( )п пm U t

M

 
, (2.15) 

 

 

Рисунок 2.2 – Параметри імпульсної напруги 

 

де т (Uп, tп) – кількість провалів напруги глибиною Uп і тривалістю tп за 

період часу спостереження Т; М – сумарна кількість провалів напруги за період 

часу спостережень Т. 
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2.15 Імпульсну напругу Uімп у вольтах, кіловольтах (рис. 2.3) вимірюють 

як максимальне значення напруги за умов різкої її зміни (тривалість фронту 

імпульсу не більш ніж 5 мс). 

2.16 Тривалість імпульсу напруги за рівнем 0,5 його амплітуди tімп0,5 у 

мікросекундах, мілісекундах (рис. 2.3) вимірюють у такий спосіб. 

2.16.1 Виділяють із загальної кривої напруги імпульс напруги й 

визначають амплітуду цього імпульсу Uімп.а у вольтах, кіловольтах як 

максимальне значення імпульсу напруги (рис. 2.3). 

2.16.2 Визначають моменти часу tн0,5, tк0,5 у мікросекундах, мілісекундах 

(рис. 2.3), що відповідають перетинанню кривою імпульсу напруги 

горизонтальної лінії, проведеної на половині амплітуди імпульсу, у 

мікросекундах, мілісекундах. 

2.16.3 Обчислюють tімп0,5 за формулою. 

2.17 Тимчасова перенапруга. 

 

Рисунок 2.4 – Тимчасова перенапруга 

 

2.18 Вимірювання коефіцієнта тимчасової перенапруги Kпер у відносних 

одиницях (рис. 5.4) здійснюють у такий спосіб. 

2.18.1 Вимірюють амплітудні значення напруги Ua у вольтах, кіловольтах 

на кожному напівперіоді основної частоти за умов різкого (тривалість фронту 

до 5 мс) перевищення рівня напруги, який дорівнює 1,1 2  Uном. 
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2.18.2 Визначають максимальне з вимірюваних відповідно до 2.18.1 

амплітудних значень напруги Ua max. 

Для уникнення впливу комутаційного імпульсу на значення коефіцієнта 

тимчасової перенапруги визначення Ua max здійснюють через 0,04 с. від моменту 

перевищення напругою рівня 1,1Uном. 

2.18.3 Обчислюють коефіцієнт тимчасової перенапруги за формулою: 

max
.

2

a
пер U

ном

U
K

U
= . (2.16) 

2.19 Тривалість тимчасової перенапруги tпер у секундах визначають у 

такий спосіб. 

2.19.1 Фіксують момент часу tнпер перевищення діючим значенням 

напруги рівня 1,1 Uном, і момент часу tк пер спаду напруги до рівня 1,1 Uном.  

2.19.2 Обчислюють tпер U у секундах за формулою 

tпер U = tк пер  - tн пер.  (2.17) 

 

Контрольні питання 

1. Як розраховують коефіцієнт несиметрії напруги? 

2. Як визначають складові прямої, нульової та зворотної послідовності? 

3. Які чинники призводять до несиметрії напруги? 

4. Який процес є першочерговим: несиметрія напруги чи несиметрія 

струму? 

5. На якому інтервалі часу виконують вимірювання для обчислення 

коефіцієнтів несиметрії? 

6. Які допустимі значення має відхилення частоти напруги мережі? 

7. Чому саме активна потужність впливає на значення частоти? 

8. Як вимірюють відхилення частоти? 

9. Як визначається провал напруги? 

10. Чим відрізняється провал напруги від імпульсу напруги? 
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Питання для самостійної роботи 

1. Як впливає на споживачів несиметрія напруги? 

2. Як впливає несиметрія напруги на режими роботи системи 

електропостачання? 

3. Як впливають складові зворотної та прямої послідовності на режим 

роботи асинхронного двигуна? 

4. Які елементи використовують для симетрування напруги? 

5. Пояснити механізм збільшення втрат потужності за умов дії 

несиметричної напруги. 

6. Як впливає значення частоти на роботу електроенергетичної системи? 

7. До чого призводить відхилення частоти в електроприводі з 

асинхронним двигуном? 

8. Як впливає провал напруги на роботу релейно-контактної апаратури? 

9. Який пристрій релейної автоматики використовують для стабілізації 

частоти електроенергетичної системи? 

10. Завдяки чому виникають імпульси напруги в мережах змінного 

струму? 

Література: [1, с. 6–62; 4, с. 23–59; 5, с. 2–47]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АСПІРАНТІВ 

 

Результати роботи аспіранта на практичних роботах оцінюються за 

формулою: 

.max

1

40 (12 );     40
N

LB i LB

i

E E N E
=

=   = , 

де N  – кількість практичних робіт N = 2; 
iE  – оцінка за кожну практичну 

роботу: 

.max2 2 2 6;    12i i i i i iE A R Q D E=  +  +  +  = , 

де iA  – активність під час виконання практичних робіт (0/1); iR  – наявність 

звіту (0/1); iQ  – якість виконання звіту (0/1); iD  – захист звіту (0/1). 
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