
РОЗРАХУНОК СТРУМІК КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ (КЗ) У 

ВІДНОСНИХ БАЗИСНИХ ОДИНИЦЯХ. 

(за посібником «Електричні мережі та системи» С.П. Шевчук, О.В. Мейта, 2019 р.) 

Опори елементів системи можуть бути надані у іменованих одиницях (Ом) та 

відносних одиницях (в. о.) (Відносні одиниці позначаються нижнім індексом *). Оскільки 

в системі можуть бути різні рівні напруги (високовольтні та низьковольтні лінії), то для їх 

узгодження виконують приведення опорів до ВІДНОСНИХ БАЗИСНИХ ОДИНИЦЬ 

(в.б.о). (Відносні базисні одиниці позначаються нижнім індексом *б ) 

В розрахунковій роботі розглядається тільки Метод ВБО. 

Для розрахунку струмів КЗ на основі схеми електричної принципової складається 

СХЕМА ЗАМІЩЕННЯ. В схемі заміщення всі елементі системи (джерела живлення, 

лінії, трансформатори, реактори замінюються еквівалентним опором). 

При складанні схеми заміщення слід врахувати наступне: 

1. Джерело живлення (система) – має ТІЛЬКИ РЕАКТИВНИ ОПІР (ХС ). 

2. Потужні трансформатори (1 МВА і вище) – мають ТІЛЬКИ РЕАКТИВНИ ОПІР 

(Хтр ). 

3. Лінії (L1-L4)  - мають активний та реактивний опір (RL, XL). 

4. Трансформатори малої потужності (до 1МВА) – мають активний та реактивний 

опір (Rтр, Xтр). 

В розрахунковій роботі прийнято схему електричну принципову «а» (однакова для 

всіх варіантів). Вона наведена в дод. 7. Ліва сторона – схема електрична, права сторона – 

схема заміщення. 

 

В даній схемі трансформатори Т1 (Т2), Т5 (Т6) – потужні, Т3 (Т4) – малопотужні. 

Оскільки секційний вимикач СВ розділяє схему на дві незалежні частини, то живлення 

шини РУ-1 розглядається від одного трансформатора Т1. Аналогічно для шини РУ-2 

(розглядається живлення від Т5), а для  споживачів низької напруги Т3. 



Двигуни М1, М2 (споживачі з потужностями Р5, Р6) приєднані до шини РУ-1 і їх 

вплив на режим КЗ не розглядається. 

На схемах проставляються точки, для яких потрібно розрахувати параметри КЗ (8 

точок для яких потрібно розрахувати режим КЗ). 

Точка К1: Коротке Замикання на затискачах Джерела Живлення (ДЖ). 

К2:  Коротке Замикання на шині РУ-1. 

К3 - К6: Коротке Замикання в кінці ліній (L1 – L4). 

К7 : Коротке Замикання за малопотужним трансформатором Т3. 

К8: Коротке Замикання на шині РУ-2. 

Параметри КЗ  - це наступні струми та потужність. 

ІК
(З)

 – струм трифазного КЗ. Основний параметр   -  решта параметрів отримується 

шляхом перерахунку струму КЗ. 

ІК
(2)

 – струм двофазного КЗ. 

іу - миттєве значення ударного струму КЗ. 

Іу – діюче значення повного струму КЗ. 

SК
(З)

 – потужність трифазного КЗ. 

Завдання: Для точок К1-К8 розрахувати параметри КЗ (для кожної з 8 точок розрахувати 

5 параметрів). 

Послідовність розрахунку струмів КЗ у в.б.о. 

1. Задатися БАЗИСНОЮ потужністю.  До цієї величини будуть приведені всі опори. Це 

величина може бути прийнята довільно кратною до 10 (10;100;1000 МВА) і на практиці 

визначається потужністю генераторів джерела живленя.  

Частіше за все в РР приймають  

Sб = 100 МВА.  (Можна і  будь яке інше значення на кінцевий результат розрахунків це не 

вплине). Значення Sб  - тільки одне на весь розрахунок.  Базисна потужність 

підставляється в формули в МЕГАВольт-Амперах. 

2. Визначити базисні напруги . 

Всі напруги в системі (в РР напруг 4) – від номінальних (Uном - ті які задані в 

таблиці Д.1.1  - перша цифра варіанту) потрібно перевести до базисних (Uб). В якості 

базисних напруг приймають генераторні напруги (ті, що враховують можливі втрати 

напруги при передачі на рівні 5%). Базисна напруга підставляється в формули в 

кіловольтах. 

Uбі  = Uгі = 1.05 Uномі (отримати 4 значення Uб1-Uб4)  



3. Визначити базисні струми.  

 Кількість базисних струмів визначається кількістю точок КЗ (в РР – 8 точок КЗ, 

отже буде 8 значень базисних струмів). 

кА),3/( біббі USІ 
 

Базисні струми розраховуються в КілоАмперах (оскільки в чисельнику потужність Мега   

10
6
, а в знаменнику напруга Кіло 10

3)
. 

Для різних точок КЗ можуть бути однакові базисні струми (позначаються нижнім 

індексом відповідної точки від 1 до 8), оскільки напруга для деяких точок залишається 

незмінною.  

Тому: Для точки К1 (джерело живлення) – базисна напруга  Uб1  

 

Для точок К2 (шина РУ-1), К3-К6 (лінії L1 –L4)  базисна напруга  Uб2 

Для точки К7 (за трансформатором Т3) – базисна напруга  Uб3 

Для точки К8 (шина РУ-2) – базисна напруга  Uб4. 

4. Визначити еквівалентні повні опори  у відносних базисних одиницях до точок 

Короткого Замикання (8 значень). 

При визначенні опору короткозамкненого кола враховують лише той опір, який 

залишився в ланцюзі до точки короткого замикання. Елементи нижче точки короткого 

замикання не враховуються. 

В загальному вигляді величина опору визначається наступними виразами 

(Посібник, стор.17) 

ібб   хх      ібб r  r       ібб   zz          2*

2

**  
 бібіб rxz    

АЛЕ,  в конкретних випадках можуть бути спрощення. 

 4.а  Розрахунок опорів у в.б.о. для елементів тільки з реактивним опором. 

Точка К1: При замиканні в цій точці короткозамкнене коло складається лише з 

джерела живлення (тільки реактивна складова), тому вираз для повного опору у в.б.о. 

можна записати: 

Z*б1= Х*бс  

Формули приведення всіх елементів до відносних базисних одиниць наведено в 

посібнику Дод.7. Енергосистема (п.1 табл.Д7) має три варіанти представлення (а, б, в). 

В залежності від варіанту (перша цифра) реактивний опір мережі може бути задано 

одним з трьох виразів (стовпці N1, N2, N3). В розрахунковій роботі використовується 

ТІЛЬКИ один спосіб завдання (в задачах може бути будь який з трьох способів). 



Варіанти, перша цифра яких 1, 4, 7  - спосіб завдання (а) – потужністю та опором 

системи.  сбсбс SSхx ** 
 

Варіанти, перша цифра яких 2, 5, 8  - спосіб завдання (б) – потужністю трифазного 

короткого замикання системи. 

)3(

* kббс SSx 
 

Варіанти, перша цифра яких 3, 6, 9  - спосіб завдання (б) – струмом трифазного 

короткого замикання системи.  
 біkббс UІSx

)3(

* 3
 

Підстановки виконуємо Потужності – в МВА, напруги  - в кВ, струми  - в кА, опір 

системи наведено у відносних одиницях. 

Отримаємо одне значення опору енергосистеми у в.б.о. яке буде використано в 

подальших розрахунках. 

Точка К2: При замиканні в цій точці опір короткозамкненого кола складатиметься 

з опору джерела живлення (Х*бс визначено при розрахунках точки К1) та опору 

потужного трансформатора Т1 (Х*бТ1). Обидва елементи мають тільки реактивну 

складову опору: 

Тому Z*б2= Х*бс + Х*бТ1 

Приведення реактивного опору трансформатора до в.б.о. наведено в (п.4 табл.Д7). 
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x  - складова в дужках це напруга КЗ, що представлена у в.о. 

Напруга короткого замикання ( %ku ) у відсотках наведена в табл. .Д.3.1 для 

відповідного трансформатора.
 

Для визначення опору трансформатора необхідно підставити Базисну потужність  

- в МВА, Номінальну потужність трансформатора  (для обраного трансформатора з табл. 

Д3.1) - в МВА,  Напругу короткого замикання трансформатора - у відсотках  (для 

обраного трансформатора з табл. Д3.1). Значення опору трансформатора у в.б.о. буде 

використано при подальших розрахунках. 

Точка К8:(Ще одна точка з виключно реактивним опором, том розглядається 

раніше) При замиканні в цій точці опір короткозамкненого кола складатиметься з опору 

джерела живлення (Х*бс визначено при розрахунках точки К1), опору потужного 

трансформатора Т1 (Х*бТ1 визначено при розрахунках точки К2) та опору трансформатора 

Т5 (Х*бТ5). Всі елементи мають тільки реактивну складову опору: 

Тому Z*б8= Х*бс + Х*бТ1+ Х*бТ5 

Опір трансформатора Т5 визначається за тими ж формулами, що і трансформатор 

Т1, оскільки вони обидва відносяться до потужних, без урахування активної складової 

опору. 



4.б  Розрахунок опорів у в.б.о. для елементів з  активним та реактивним 

опором. 

Враховувати активну складову опору треба для ліній та малопотужного 

трансформатора (Т3). 

Точки К3 – К6:(При замиканні в цій точці опір короткозамкненого кола 

складатиметься з опору джерела живлення), опору потужного трансформатора Т1  та 

опору лінії, яка розраховується. 

Загальний вираз    2*

2

**  
 бібіб rxz  містить дві суми  (активних та 

реактивних опорів). Розглядаємо їх окремо. 

Сума активних опорів складається (в цьому випадку) лише з одного опору – 

активного опору лінії і-тої лінії, яка розраховується (джерело та трансформатор Т1 

активного опору не мають) 

Liб*ібr r   

Потрібно знайти значення активного опору у відносних базисних одиницях. 

Формула приведення наведена в табл. Д.7  п.2 

2

б0бLi U/r ібi SLr   

r0 – обчислювалось при розрахунках втрат напруги в лініях, L –довжина лінії в км, 

завдана в табл. Д 1.2. 

Сума реактивних опорів складається з трьох елементів  - реактивного опору 

джерела, трансформатора Т1 та  і-тої лінії, яка розраховується 

Liб*Tб*Cб*іб xxxx   1  

Реактивний опір лінії знаходиться аналогічно активному  

Формула приведення наведена в табл. Д.7  п.2 

2

б0бLi U/x ібi SLx   

Отримавши значення сумарного активного (складається з одного елементу) та 

реактивного опору (складається з трьох елементів) короткозамкненого кола знаходимо 

повний опір до точки Короткого Замикання. 

за виразом    2*

2

**  
 бібіб rxz  

такі обчислення проводимо для чотирьох ліній L1 – L4  та отримаємо 4 значення 

повних опорів Z3- Z6. Звертаємо увагу на не співпадіння індексів (Лінія L1, а точка 

Короткого Замикання K3 і так по черзі для всіх точок). 



Точка К7:(При замиканні в цій точці опір короткозамкненого кола складатиметься 

з опору джерела живлення), опору потужного трансформатора Т1 та опору 

малопотужного трансформатора Т3. 

Цей розрахунок подібний до попереднього розрахунку. Відмінність полягає у 

визначені опору трансформатора Т3. (Приведені опори визначаються за формулами табл. 

Д 7 п.4 (б). 

Визначення активної складової опору трансформатора Т3 у відносних одиницях 

(індекс *): 
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PК – втрати потужності КЗ – значення наведені для відповідного трансформатора в 

табл.. Д3.1. SномТ3 – номінальна потужність трансформатора (наведена в тій же таблиці). 

Обидві величини підставляються в кВт та кВА. 

Визначення реактивної складової опору трансформатора Т3 у відносних одиницях 

(індекс *): 
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Напруга короткого замикання ( %ku ) у відсотках наведена в табл. .Д.3.1 для 

відповідного трансформатора. 

Для приведення значення у відносних одиниць до відносних базисних одиниць 

домножуємо на відповідний множник 
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 - в цьому множнику обидві потужності 

підставляються в МВА. 

Вирази для активного та реактивного опорів трансформатора ТЗ у відносних 

базисних одиницях виглядатимуть наступним чином. (значення опорів у відносних 

одиницях було помножено на базисний множник 
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(Індекс *б  - вказує на те що величина опору наведена у відносних(*) базисних (б) 

одиницях) 

Визначивши опори трансформатора ТЗ у відносних базисних одиницях знаходимо 

опір до точки короткого замикання К7  



бТ3*7бr r   

3Тб*Tб*Cб*7б xxxx   1  

Повний опір як і в попередніх випадках:    2*

2

**  
 бібіб rxz  

В результаті обчислень в цьому пункті потрібно отримати вісім значень повних 

опорів у відносних базисних одиницях (Z*бі) до точок КЗ.  

5. Визначення струмів та потужностей КЗ. 

Струм трифазного КЗ визначається відповідним базисним струмом в точці 

короткого замикання (п.3 цього розрахунку) та повним опором у відносних базисних 

одиницях до точки короткого замикання  (п.4 цього розрахунку). 
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3    (знаходимо 8 значень для 8 точок) 

Значення інших струмів отримаємо перерахунком відповідного струму короткого 

замикання. 

ІК
(2)

 – струм двофазного КЗ    
   32

2

3
кiкi II  .  

іу - миттєве значення ударного струму КЗ  
 32 кіууі Iki   8.1уk  

Іу – діюче значення повного струму КЗ  
      qIkII кiукiуi  323 121 . 

52.1q  

SК
(З)

 – потужність трифазного КЗ    
 

бiкi zSS *

3 / . 

Результати заносимо в таблицю. 

Точка 

КЗ ik  
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