
1. Задача для самостійного розв’язку  

за темою «Розрахунок електричних навантажень» 

 

Розрахункові формули для розв’язку наведених задач наведені в теоретичному 

лекційному (ЛК-3) та практичному (Практика блок 1) матеріалі. 

Завдання на практичне заняття: 

В зошиті для практичних робіт скорочено записати умову (Дано, знайти), навести 

розрахункові формули, виконати підстановку та записати відповідь з наведенням одиниць 

вимірювання. 

 

Екзаменаційна задача № 2 «Розрахунок струмів КЗ» 
(аналогічна за ходом розв’язку,але з іншими числовими значеннями виноситься в 

екзаменаційне завдання) 

Перед виконанням даного завдання необхідно виконати перший блок 

розрахункової роботи – тоді питань виникне значно менше. 

 

Задача 21-10 

Визначити розрахункове навантаження окремих 

груп ЕП та на шинах РП-6(10)кВ (Вузла СЕП) у 

відповідності до розрахункової схеми 

електропостачання за вихідними даними варіанту 

задачі. Вибрати трансформатор Т1 ГПП. 

 

Прийняти: 

РР(НН) = 150 кВт; 

QР(HH) = 200 квар; 

Кодн = 0,9; 

cosɸСВЗ = 0,75; 

Рном1 = 2200 кВт; 

Рном2 = 1500 кВт; 

Рном3 = 1000 кВт; 

Рном4 = 2000 кВт; 

Рном.дв1 = 600 кВт; 

Рном.дв2 = 1400 кВт; 

КП = 0,65. 

 

 

 

Хід рішення задачі збігається с послідовністю розрахунків першого змістовного 

модуля розрахункової роботи, необхідні для розрахунку формули наведені в посібнику 

«Електричні мережі та систем. Розрахункова  робота» (стор. 7-10). для виконання 

розрахункової роботи та поясненнях до відповідного розділу (попереднє практичне 

заняття).  

 

Завдання: Розрахувати навантаження на вузол ГПП та обрати трансформатор Т1  

 

Хід рішення: (більш деталізовані пояснення  - чому, в яких одиницях, 

обґрунтування формул - наведені при виконанні розрахункової роботи). 

 



1. Визначаємо розрахункове активне навантаження на вузол, що створюють 

споживачі високої напруги  (високовольтне навантаження складають 4 лінії та 2 двигуна) 

           ∑         (                               )           

 

2. . Визначаємо розрахункове реактивне навантаження на вузол, що створюють 

споживачі високої напруги 

                        =??? кВАр  

          – потрібно розрахувати на основі cos φСЗВ 

 

3. Визначаємо повне навантаження на вузол ГПП з урахуванням споживачів низької 

напруги (НН).  Споживачі низької напруги в задачі, на відміну від розрахункової роботи, 

вже об’єднані в групу і враховують втрати в трансформаторі Т2. 

 

          √(               )  (               )            

 

4. За отриманим значенням повної потужності      обрати трансформатор (вказати 

стандартне значення потужності), враховуючи те, що трансформатор не має резерву (не 

допускає перевантаження) 

 


