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(57) Формула винаходу: 
 
Спосіб визначення показників потужності електричної енергії в однофазному колі, в якому вимірюють сигнали 

напруги та струму, задають значення частоти квантування сигналів напруги та струму, визначають 

дискретність квантування, задають кількість гармонік потужності, задають значення періоду сигналів напруги 

та струму, визначають максимальну кількість точок дискретизації, задають кількість точок дискретизації, 

виконують дискретизацію сигналів напруги та струму, розраховують миттєву потужність, виконують швидке 

Фур'є перетворення сигналу напруги та струму, отримують функції напруги та струму, паралельно визначають 

ортогональні компоненти спектрів напруги та струму, який відрізняється тим, що паралельно виконують 

розрахунок квадратурних канонічних та квадратурних неканонічних компонентів потужності, визначають 

квадратичну норму потужності, обчислюють активну та реактивну потужності основної гармоніки струму та 

напруги, ступені переносу активної та реактивної потужності за основною гармонікою, обчислюють активну та 

реактивну потужності, ступені переносу активної та реактивної потужності, обчислюють канонічні компоненти 

потужності, ступені переносу потужності канонічними компонентами, обчислюють неканонічні компоненти 

потужності та ступені переносу потужності неканонічними компонентами, виводять визначені вище потужності 

та її компоненти, відображають ступені переносу потужності за компонентами. 


