
На практичному занятті розглядаються задачі для самостійного розв’язку  

 

1. Задачі для самостійного розв’язку  

за темами «Графіки електричних навантажень», «Показники графіків 

електричних навантажень», «Методи визначення розрахункових 

навантажень». 

 

Розрахункові формули для розв’язку наведених задач наведені в теоретичному 

лекційному матеріалі по відповідним темам (згідно переліку контрольних питань до 

модульної контрольної роботи)  та лабораторій роботі «Дослідження графіків електричних 

навантажень».  

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 № 16.09 

 

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 рном.і = 1000 кВт; груповий коефіціент попиту 

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



ЗАВДАННЯ № 1.1 

 

ЗАВДАННЯ № 1.2 

 

 

ЗАВДАННЯ № 1.3 

 

 

ЗАВДАННЯ № 1.4 

 

 

ЗАВДАННЯ № 1.5 
 

 

 

Середньоквадратична активна потужність Рск =1050кВт, а середня потужність 

Рс =1000кВт. Визначити значення коефіцієнта форми (Кф) графіка навантаження 

Розрахунковий максимум навантаження за активною потужністю Рм=1500 кВт, 

а середня активна потужність  Рс=1000 кВт. Визначити значення коефіцієнта 

максимуму (Км)  навантаження  

Розрахунковий максимум навантаження Рр =750кВт. Визначити коефіцієнт 

попиту Кп, якщо встановлена сумарна номінальна потужність електроприймачів 

групи Рном=1000кВт   

Визначте величину середньозваженого коефіціента потужності  соsφсзв  по 

підприємству за умови, що річне споживання активної енергії Wр = 4000 кВт·год, 

а річне споживання реактивної енергії Vр = 3000 квар·год  
 

Визначити кількість годин використання максимуму навантаження  Тм , якщо 

річна активна енергія дорівнює Wрічн=30·10
6
 кВт·год. , а розрахунковий  

максимум навантаження Рр =6000кВт       

Визначте величину середньозваженого коефіцієнта потужності  соsφсзв  по 

підприємству за умови, що річне споживання активної енергії Wр = 4000 кВт·год, 

а річне споживання реактивної енергії Vр = 3000 квар·год  
 


