
Екзаменаційна задача № 1 «Показники графіків електричних 

навантажень» 
(аналогічна за ходом розв’язку,але з іншими числовими значеннями виноситься в 

екзаменаційне завдання) 

 

Задача 30-09-2 

Для підприємства з наведеним 

річним графіком роботи та 

встановленою потужністю 

визначити такі параметри:  

РМ, -? РС,- ? 

КМ, - ?КП, - ?КВ, -? 

Wріч,- ? ТМ. - ? 

 

Прийняти: 

Рном = 2,2 МВт;Tрічн=8760 год; 

Р1 = 2,0  МВт; 

Р2 = 1,8 МВт; 

Р3 = 1,75МВт; 

Р4 = 1,5 МВт; 

Р5 = 1,45 МВт. 

Т1 = 2300 год; 

Т2 = 2100 год; 

Т3 = 1500 год; 

Т4 = 1400 год; 

 
 

 
 

Необхідні теоретичні відомості та формули наведені в методичних вказівках до 

лабораторних робіт «Електропостачання промислових підприємств», 2014р. – 

Лабораторна робота № 3. «Дослідження графіків електричних навантажень» та лекції 2. 

 

Завдання: Визначити параметри умовного річного графіка електричних 

навантажень підприємства. За наведеною методикою записати хід рішення задачі в 

робочий зошит та виконати необхідні підстановки. Розшифрувати значення наведених 

коефіцієнтів та показників. 

 

Хід рішення:  

1. Знаходимо значення РМ  

На пояснювальному рисунку відображено річний графік навантажень підприємства 

з якого можна отримати 

РМ,= Р1 - як найбільше значення поміж осереднених величин. 

 

2. Знаходимо значення РС 
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На представленому графіку є 5 ділянок з наведеними для них значеннями 

потужності  Р1-Р5. Значення інтервалів осереднення Δti  - це відповідні значення заданих 

інтервалів часу Т1-Т4. Значення інтервалу Т5 – не задано, але його можна знайти, оскільки 

відома тривалість року та значення решти інтервалів часу. Значення Т – відповідає 

кількості годин у році Tрічн. 



 

3.  Знаходимо значення коефіцієнтів графіку КМ, ,КП, КВ. 
Невідомі коефіцієнти представляють собою співвідношення потужностей, які було 

задано або обчислено в попередніх пунктах. За розрахунковими формулами наведеними в 

лекційному та лабораторному матеріалах визначаємо: 
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4. Визначаємо кількість спожитої енергії за рік 

 

 Графічно кількість річної спожитої енергії представлена площею криволінійної 

трапеції, яка може бути обчислена, як сума площ п’яти прямокутників  зі сторонами Р1-Р5   

(по осі потужностей) та Т1-Т 5(по осі часу). 

 

iiрічн TPW   

 

5. Знаходимо значення ТМ  

 

Цей показник можна визначити з виразу в якому необхідні складові вже визначені 

або задані. 

 

MMрічн TPW   


