
1. Задачі для самостійного розв’язку  

за темами «Приведення параметрів мережі до базисних умов», 

«Розрахунок струмів КЗ у відносних базисних одиницях». 

 

Розрахункові формули для розв’язку наведених задач наведені в теоретичному 

лекційному матеріалі по відповідним темам (згідно переліку контрольних питань до 

модульної контрольної роботи) та розрахунковій роботі (п.3 Розрахунок струмів КЗ).  

Завдання на практичне заняття: 

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

розрахункову формулу, виконати підстановку та записати відповідь з наведенням одиниць 

вимірювання. 

 

Приклад виконання 

ЗАВДАННЯ № 14.04 

 

Що повинно з’явитися в робочому зошиті (рукописний варіант) 

 

  

Дано:  
n

1

 рном.і = 1000 кВт; 

Кп = 0,7 

соsφсзв = 1 
____________________ 

Знайти: Рр,   ???   кВт 

 

Розвязок: 

Рр = Кп P
n

1

 ном,=0.7*1000=700  кВт 

Відповідь:   Рр =700 кВт 

Визначити розрахунковий максимум активної потужності (Рр, кВт) групи 

електроприймачів методом коефіціента попиту, якщо: установлена 

номінальна потужність групи 
n

1

 рном.і = 1000 кВт; груповий коефіціент попиту 

Кп = 0,7; середньозважений коефіціент потужності соsφсзв = 1 



ЗАВДАННЯ № 3.1 

 

 

ЗАВДАННЯ № 3.2 

 

ЗАВДАННЯ № 3.3 

 

 

ЗАВДАННЯ № 3.4 

 

 

ЗАВДАННЯ № 3.5 

 

ЗАВДАННЯ № 3.6 

Визначити струм трифазного короткого замикання (Iк
(³), кА)  та потужність 

трифазного короткого замикання ( S к
(³), МВ·А) на шинах 6 кВ  розподільного 

пристрою РП-6 ГПП, електропостачання якої здійснюється від 

енергосистеми за умови, що базисний струм на шинах РП-6 дорівнює   

Iб = 5 кА, базисний опір системи у відносних базисних одиницях (в.б.о.) 

дорівнює  X*б.с = 0,1, а базисний опір двообмоткового трансформатора ГПП 

дорівнює   X *б.т = 2,4 

Визначити опір системи у відносних базисних одиницях (хб*с), що задана 

потужністю короткого замикання Sк=100 МВ· А. За базисну прийняти 

потужність Sб=1000 МВ· А 

 

Визначити опір системи у відносних базисних одиницях (хб*с), якщо система 

задана номінальною потужністю Sс=100 МВ· А і відносним опором х*с=0,1. За 

базисну потужність прийняти потужність системи Sб= Sс. 

 

Визначити опір системи у відносних базисних одиницях (хб*с), що задана 

струмом трифазного короткого замикання I(3)
к=100  к А. За базисну прийняти 

потужність Sб=1000 МВ· А, базисна напруга Uб=10 кВ,   

 

Визначити індуктивний опір у відносних базисних одиницях (хб*L) повітряної 

лінії з параметрами: х0=0,4 Ом / км, Uб=10 кВ,  довжина лінії L=2,5км,  

базисна потужність Sб=100 МВ·А 

Визначити індуктивний опір у відносних базисних одиницях (хб*т) 

трансформатора з параметрами: Sном.т =100 МВт, uк
%=10%.. За базисну 

потужність прийняти Sб=10 МВ·А 

 
 


