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РОЗДІЛ 2 
 

РЕЖИМИРОБОТИ РОЗІМКНЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ ПРИ ПЕРЕДАВАННІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДО 

СПОЖИВАЧА 
Тема7 ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

 
2.1 ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ 

 
Джерелами електричної енергії в електроенергетичних системах є 

електричні станції, призначені для перетворення механічної, теплової, 
ядерної та інших видів енергії в електричну. Первинними джерелами енергії 
на електричних станціях є енергія органічного палива, ядерна енергія, енергія 
руху води у річках, морях та океанах, енергія вітру, сонця, теплова енергія 
землі тощо. 

Енергоресурси, які використовують на електричних станціях поділяють 
на відновлювальні та не відновлювальні. До не відновлювальних 
енергоресурсів відносять енергію органічного палива (газ, мазут, вугілля), а 
також ядерне паливо. До відновлювальних енергоносіїв відносять механічну 
енергію потоків річок, морських хвиль та приливів, теплову енергію 
внутрішніх шарів Землі, енергію сонячного випромінювання, енергію вітру 
тощо. 

На електричних станціях енергію ресурсів або безпосередньо 
перетворюють на електричну енергію, або спочатку перетворюють в теплову 
енергію перегрітого пару, а потім – в електричну енергію. Відповідно до типу 
енергоносія та способу його перетворення на електричну енергію електричні 
станції поділяють на теплові, атомні, гідравлічні, вітрові, сонячні та інші. 

В ОЕС України на 2012 рік експлуатується 14 – ТЕС, 7 – ГЕС,  
3 – ГАЕС, 4 – АЕС та 97 – ТЕЦ установленою потужністю 53,31 тисяч 
МВт. 

На теплових електричних станціях (ТЕС) теплову та електричну 
енергію виробляють шляхом спалення органічних видів палива. Відповідно 
до типу первинних двигунів теплові електричні станції поділяють на 
паротурбінні, газотурбінні, парогазові та дизельні електричні станції. 

На паротурбінних станціях енергію спалювання органічного палива 
перетворюють у теплову енергію перегрітого пару, яку у парогенераторів 
перетворюють на електричну енергію. Такі станції, у свою чергу, поділяють 
на конденсаційні (КЕС) та теплофікаційні (ТЕЦ) електричні станції. На 
рис. 2.1 наведено узагальнену схему теплової конденсаційної станції.  

Особливість теплофікаційних електричних станцій полягає у тому, що 
вони, окрім електричної енергії, виробляють теплову енергію у вигляді 
гарячої води та пару для забезпечення потреб промислових підприємств та 
комунально-побутового сектору. На рис. 2.2 наведено принципову схему 
роботи ТЕЦ опалювального типу. 
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PART 2 
 

OPERATION MODES OF OPEN ELECTRICAL POWER NETWORKS IN 
THE TRANSMISSION OF ELECTRIC ENERGY 

 

Chapter 7 SOURCES OF ELECTRIC ENERGY 

 
  2.1 POWER PLANTS 
 

Electric energy sources in electrical power systems are power plants, 
designed for transformation of mechanical, thermal, nuclear and other types of 
energy into electric power. Energy of fossil fuels, nuclear energy, energy of water 
flow in rivers, seas and oceans, wind power, solar power, geothermal energy, and 
so on are the primary energy sources of power plants.  

The energy resources used at power plants are divided into renewable and 
non-renewable. Non-renewable energy sources include fossil fuels (gas, fuel oil, 
coal), and nuclear fuel. Renewable energy sources refer to mechanical energy of 
river streams, sea waves and tides, thermal energy of internal layers of the Earth, 
energy of solar radiation, wind power and so on.  

At power plants energy resources are either directly transformed into electric 
energy, or first transformed into superheated steam thermal energy and only then 
into electric energy. Depending on the type of the energy resources and the method 
of energy transformation used all power plants are divided into thermal, nuclear, 
hydroelectric, wind-driven, solar and other kinds of power plants. 

 
In 2012 in the Integrated Power System (IPS) of Ukraine there were 14 

thermal power plants, 7 hydroelectric power plants, 3 hydroelectric pumped 
storage power plants, 4 nuclear power plants, and 97 cogeneration plants in 
operation, having the installed capacity of 53.31 thousand MW. 

 
At thermal power plants thermal and electric energy is produced by burning 

fossil fuels. Depending upon the type of prime movers thermal power plants are 
divided into steam-turbine, gas-turbine, steam-gas, and diesel-engine power plants.  

At steam-turbine power plants the energy of burnt fossil fuels is transformed 
into thermal energy of superheated steam, which is converted into electric energy 
in steam generators. These power plants are further divided into condensing power 
plants and combined heat and power (CH&P) plants. Fig. 2.1 presents a general 
design of a condensing power plant. 

A specific feature of CH&P plants is that in addition to electric energy they 
generate heat energy in the form of hot water and steam in order to meet the 
requirements of industrial enterprises and public utilities. Fig. 2.2 presents the 
basic diagram of operation of a CHP plant used for heating. 
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Рис. 2.1.Схема теплової конденсаційної станції 

 

 
Рис. 2.2. Принципова схема роботи ТЕЦ опалювального типу 
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Fig. 2.1. Condensing power plant design 
 

 
 

Fig. 2.2. Basic diagram of operation of CH&P plant used for heating 
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Для забезпечення економічності конденсаційних та теплофікаційних 

електричних станцій та зниження собівартості електричної енергії такі 
електростанції виконують з агрегатами великої потужності. Так, потужності 
конденсаційних електростанцій складають 1000 МВт та більше.  

Додаткове використання теплової енергії теплофікаційних електричних 
станцій дозволяє підвищити їх к. к. д. до 60÷65% проти 40% у 
конденсаційних електростанцій. Слід також зважати на те, що ТЕЦ зазвичай 
працюють за вимушеним графіком, який визначається вимогами теплових 
споживачів. 

До класу паротурбінних теплових станцій можна віднести також атомні 
електричні станції (АЕС). Енергоносіями на таких станціях є радіоактивні 
ізотопи, розщеплення ядер яких супроводжується виділенням великої 
кількості тепла. Далі ця енергія перетворюється в теплову енергію 
перегрітого пару і, наприкінці – в електричну енергію. Для забезпечення 
високої радіаційної надійності на АЕС використовують багатоконтурне (дво-, 
інколи – три контурне) перетворення енергії перегрітого пару. На рис. 2.3 
наведено принципову схему роботи атомної електростанції із двоконтурним 
реактором. 

 

 
Рис. 2.3. Принципова схема роботи АЕС 



144 
 

 
 
To ensure economic efficiency of condensing and heating power plants, and 

to decrease the cost price of electric energy these power plants are equipped with 
high-power facilities. For example, the power capacity of condensing power plants 
reaches 1,000 MW and more.  

Additional application of thermal energy from heating plants allows raising 
the efficiency to 60÷65%, as compared to 40% in condensing power plants. One 
should also point out that cogeneration power plants are usually operated in forced 
mode, determined by demands of heat loads. 

Nuclear power plants can also be referred to as a kind of steam-turbine 
power plants. The nuclear fuel is radioactive isotopes whose nuclei are split to 
produce a considerable quantity of heat. Next, this energy is turned into thermal 
energy of superheated steam, and finally into electric energy. To provide high 
radiation protection at nuclear power plants a multiple-loop (two-, sometimes 
three-loop) transformation of energy of superheated steam is used. In Fig. 2.3 you 
can see a basic diagram of operation of a nuclear power plant with two-loop 
reactor. 

 
 

 
Fig. 2.3. Basic diagram of operation of nuclear power plant 
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Газотурбінною (ГТС) називають електричну станцію, в якій органічне 

паливо (газ) спалюють безпосередньо в турбіні генератора. Така технологія 
виключає необхідність проміжного перетворення енергії палива в теплову 
енергію пару. ГТС характеризуються високою маневреністю та відносно 
малою потужністю агрегатів. Разом з тим ГТС характеризуються відносно 
високим споживання палива та шумовим забрудненням середовища. 

Парогазові електричні станції (ПГС) суміщають у своїй конструкції 
технології паротурбінних та газотурбінних агрегатів, що дозволяє суттєво 
підвищити к. к. д. таких станцій. 

Дизельні електричні станціївикористовують рідке паливо, яке 
спалюють у дизельних двигунах, які обертають ротори генераторів. Такі 
станції характеризуються малою потужністю, їх застосовують для живлення 
автономних споживачів, а також для організації резервного живлення 
споживачів особливо важливої категорії. 

Принцип роботи гідравлічних електричних станцій (ГЕС) оснований 
на перетворенні механічної енергії руху води річок в електричну енергію. 
Напір води на турбінах ГЕС створюється за допомогою гребель або 
деривації. На рис.2.4 наведено типову схему ГЕС. 

Гідравлічні електричні станції характеризуються такими технічними 
особливостями: 

– використанням відновлюваних природних ресурсів енергії водотоку 
річок; 

– високим к. к. д., який перевищує 90%; 
– великою маневреністю, яка обмежена лише запобіганням 

гідравлічного удару по лопатках гідротурбіни; 
– низькою собівартістю електроенергії. 
На гідроакумулюючих електричних станціях (ГАЕС) встановлюють 

двонаправлені силові агрегати. Така станція може працювати у двох режимах 
– генераторному та насосному. В режимі генерації енергія потоку води з 
верхнього басейну у нижній перетворюється в електричну енергію так само, 
як і на звичайній ГЕС. В насосному режимі вода з нижнього басейну 
перекачується у верхній для створення запасу потенціальної енергії води.  
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The gas-turbine power plant is a power plant in which fossil fuel (gas) is 
burnt directly in the generator turbine. This technology requires an intermediate 
transformation of energy of fuel into steam thermal energy. Gas-turbine power 
plants are characterised by high manoeuvrability and relatively low power capacity 
of the facilities. At the same time, gas-turbine power plants are characterised by 
rather high consumption of fuel and noise pollution of the environment.  

The design of steam-gas power plants combines the steam-turbine and gas-
turbine technology, which allows raising the efficiency greatly.  

Diesel-engine power plants use oil fuel which is burnt in diesel engines, 
turning the generator rotors. These power plants are characterised by low power, 
and are used to provide power supply for independent consumers, and standby 
power sypply for electric loads of extremy important category. 

The principle of operation of hydroelectric power plant is based on the 
transformation of mechanical energy of river water flow into electric energy. The 
water pressure in the power plant turbines is created due to dams, or diversion 
canals. In Fig. 2.4 you can see a typical design of hydroelectric power plant.  

Hydroelectric power plants are characterised by the following special 
technical characteristics:  

- the use of renewable energy potential of river waterway;  

- high efficiency exceeding 90%;  

- high manoeuvrability, which is restricted only by prevention of hydraulic 
impact on the water turbine blades;  

- low cost price of the electric power.  
At hydroelectric pumped storage power plants bidirectional power units are 

installed. These power plants can be operated in two modes – generator mode, and 
normal pump operation mode. In the generator mode the energy of water stream 
flowing from the upper reservoir to the lower one is turned into electric energy in 
the same way as at an ordinary hydroelectric power plant. In the normal pump 
operation mode the water from the lower reservoir is pumped into the upper one so 
that to create the storage of potential energy of water. 
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Рис. 2.4. Поперечний розріз греблі ГЕС 

 
Використання ГАЕС дозволяє ефективно регулювати режими роботи 

енергосистем та енергооб’єднань. В режимах малих навантажень (зазвичай, у 
нічний період) надлишкова електрична енергія споживається насосами ГАЕС 
та перетворюється у потенціальну енергію води верхнього басейну. Далі, у 
період максимальних навантажень, енергія води верхнього басейну 
перетворюється в електричну енергію та передається в електричну систему. 

За аналогічним принципом працюють повітряно-акумулюючі 
газотурбінні електричні станції (ПАГТУ). На рис.2.5 показано загальний 
вигляд такої електростанції. Такі станції в насосному режимі закачують 
повітря у резервуари з надлишковим тиском. В генераторному режимі 
стиснуте повітря додається до природного газу, який спалюють в ГТУ. 
Додавання стиснутого повітря дозволяє знизити витрати палива, підвищити 
потужність та к. к. д. такої станції. 

Теплові, атомні та гідравлічні електричні станції відносять до класу 
традиційних. На сьогодні більша частка електричної енергії вироблюється 
на традиційних електричних станціях. Інші способи виробництва 
електроенергії відносять до нетрадиційних, або альтернативних. 
Основними серед них є вітрові, сонячні, геотермальні, приливні, хвильові та 
інші електростанції. 
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Fig. 2.4. The cross-section of a hydroelectric power plant dam 
 

 
Using hydroelectric pumped storage power plants allows regulating 

effectively the operation modes of electric power systems, and power associations. 
In off-peak periods (usually at night) the excess electric energy is used by pumps 
of the hydroelectric pumped storage power plant and is turned into potential energy 
of water in the upper reservoir. Later, during hours of on-peak demand the energy 
of water in the upper reservoir is turned into electric energy and is transmitted to 
the electric power system.  

In the same manner air-storage power plants are operated. In Fig. 2.5 a 
general view of such a power plant is given. In the normal pump operation mode 
these power plants pump the air into excessive pressure storage tanks. In the 
generator mode the compressed air is added to natural gas, which is burnt in the 
gas-turbine power plant. Adding the compressed air allows decreasing fuel 
consumption and raising the efficiency of the power plant. 

Thermal, nuclear, and hydraulic power plants belong to the conventional 
(traditional) types of power plants. Today, most electric power is generated at 
conventional (traditional) power plants. Other methods of generaiting electric 
power are called nonconventional, or alternative. These are wind-driven, solar, 
geothermal, tidal, wave and other power plants. 
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Рис. 2.5. Загальний вигляд повітряно-акумулюючої електростанції 

На вітрових електричних станціях (ВЕС) на електричну енергію 
перетворюють кінетичну енергію вітру. На рис.2.6 показані сучасні вітрові 
електростанції, що розміщені в морі (рис.2.6а) та в повітрі (рис.2.6б). 

Сонячні електричні станції (СЕС) перетворюють на теплову енергію 
сонячного випромінювання, направленого за допомогою системи дзеркал на 
парогенератор. Далі, у паровій торбині теплова енергія перетворюється на 
електричну. На рис. 2.7 показана сучасна сонячна електростанція. 

Останнім часом широкого поширення набули сонячні електричні станції 
із безпосереднім перетворенням енергії сонячного випромінювання на 
електричну енергію за допомогою фотоелементів. 

Геотермальні електростанції для виробництва електричної енергії 
використовують теплову енергію внутрішніх шарів Землі.На рис. 2.8 
показана геотермальна електростанція та схема геотермального 
теплопостачання з використанням агресивних геотермальних вод. 

На приливних електростанціях на електрику перетворюються енергія 
приливів морів та океанів. Для виробництва електричної енергій 
використовують також енергію морських течій та коливань на приливнихта 
хвильових електричних станціях (рис.2.9).  

Останнім часом широкого поширення отримали теплові електричні 
станції на біопаливі. На таких станціях спалюють біогаз, який виробляють з 
органічних відходів. 

На рис. 2.10 наведена діаграма співвідношення встановлених 
потужностей електричних станцій різних типів в ОЕС України та обсягів 
виробництва ними електричної енергії на Україні. 
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Fig. 2.5. General view of air-storare power plant 
 

At wind-driven power plants the kinetic energy of wind is transformed into 
electric power. In Fig. 2.6 the modern wind-driven power plants installed in the sea 
(Fig. 2.6a) and in the air (Fig. 2.6b) are shown.  

Solar power plants transform solar radiation, directed by a system of mirrors 
onto the steam generator, into thermal energy. Further, in the steam turbine the 
thermal energy is turned into electric power. In Fig. 2.7 the modern solar power 
plant is shown. 

Solar power plants with the direct transformation of energy of solar radiation 
into electric power by photo cells have recently found wide application.  

Geothermal power plants use the thermal energy of internal layers of the 
Earth to generate electric power. In Fig. 2.8 the geothermal power plant and the 
diagram of geothermal heat supply using aggressive geothermal water is shown.  

At tidal power plants the energy of high tides of the seas and oceans is 
turned into electric power. Also, the energy of sea flows and sea level variation are 
used at tidal and wave power plants for generating electric power (Fig. 2.9).  

Recently biofuel thermal power plants have found wide application. At 
these power plants biogas produced from organic waste is burnt. 

In Fig. 2.10 you can see the diagram illustrating the relation of installed 
capacity of power plants of various types in the Integrated Power System of 
Ukraine and the output of the electric power they generate. 
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а)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
Рис. 2.6. Вітрові електричні станції: а) морські; б) повітряні 
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а)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
Fig. 2.6. Wind-driven power plants: a) offshore; b) airborne 
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                           а)                                                            б) 
Рис. 2.7.Сонячна електрична станція: а) безпосереднього перетворення;  

б) теплофікаційна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       a                                                                            б 
Рис.2.8. Геотермальна електростанція (а) та принципова схема (б) 

двоконтурної геоТЕС: 1 – свердловина; 2 – теплообмінник; 3– парогенератор;  
4 – турбіна; 5 – електрогенератор; 6 – конденсатор з повітряним 
охолодженням; 7 – конденсатна живильна помпа; 8 – нагнітальна помпа ся 
територією станції 
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          а)                                                           b) 
 

Fig. 2.7. Solar power plant: a) direct solar power conversion: direct transformation 
of solar radiation into electric power; b) concentrated solar power: transformation 

of solar radiation into heat before converting it into electric power 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       a                                                                            b 
 Fig. 2.8. Geothermal power plant (a) and basic diagram (b) of two-loop 
geothermal thermal power plant: 1 – borehole; 2 – heat exchanger; 3 – steam 
generator; 4 – turbine; 5 – electric generator; 6 – condenser with air cooling; 7 – 
condenser-feeding pump; 8 – force pump 
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         а)                                                                  б)      

Рис. 2.9. Електростанції: а) приливна; б) хвильова 
З діаграми на рис. 2.10 видно, що більша частка електричної енергії 

генерується на теплових, атомних та гідравлічних електричних станціях, які 
відносять до класу традиційних джерел електричної енергії. Використання 
традиційних електричних станцій пов’язане із рядом негативних факторів.  

Так, ТЕС споживають запаси органічного палива, які є обмеженими та в 
досяжному майбутньому будуть повністю виснажені. Спалення органічного 
палива на ТЕС супроводжується споживанням кисню та викидами шкідливих 
речовин, зокрема оксидів сірки та азоту, та теплової енергії в атмосферу.  
Також тут потрібно вирішувати проблему з утилізації золи, шлаків та інших 
відходів енергетичного виробництва.  

АЕС використовують ядерне паливо, запаси якого у природі більші, ніж 
органічного, проте все одно є обмеженими. Разом з тим атомна енергетика 
пов’язана із ризиками радіаційного забруднення внаслідок можливих 
техногенних катастроф, на кшталт аварій на Чорнобильській АЕС у 1986 р. 
та на АЕС Фукусіма-1 у 2011 р. Також суттєвою є проблема заховань 
відпрацьованого ядерного палива та інших радіоактивних відходів. 

 

 
Рис. 2.10. Встановлені потужності електростанцій України 
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         а)                                                                  b)      
Fig. 2.9. a) Tidal power plant; b) Wave power plant 

From the diagram in Fig. 2.10 you can see that most electric power is 
generated at thermal, nuclear, and hydraulic power plants, which are among 
conventional (traditional) sources of electric energy. Using conventional 
(traditional) power plants is associated with a number of negative effects.  

For example, thermal power plants consume the resources of fossil fuels, 
which are limited and will be completely depleted in the foreseeable future. 
Burning fossil fuels at thermal power plants is accompanied by oxygen 
consumption, and emissions of harmful substances, in particular oxides of sulphur 
and nitrogen, as well as emissions of thermal energy into the aerosphere. Also, it is 
necessary to solve the problem of disposal of ashes, slags and other wastes of 
power generation.  

Nuclear power plants use nuclear fuel, the resources of which are in more 
amounts in nature than that of fossil fuels, but they are still limited. Moreover, 
nuclear engineering is associated with the risk of radiation pollution resulted from 
possible anthropogenic disasters, like the accident at Chernobyl nuclear power 
plant in 1986 and at Fukushima-1 nuclear power plant in 2011. Also, there is a 
serious problem of disposal of spent nuclear fuel and other nuclear waste. 

 
Fig. 2.10. Installed capacity of power plants of Ukraine 
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ГЕС певною мірою є екологічно чистими, оскільки не споживають 
природні запаси, їх робота не пов’язана із шкідливими викидами. Разом з 
тим, створення штучних водосховищ пов’язане зі змінами клімату в районі 
спорудження ГЕС та суттєвими впливами на екосистеми у великих регіонах. 
Крім того, незважаючи на велику надійність будівель гребель ГЕС завжди 
залишаються ризики щодо техногенних аварій із катастрофічними 
наслідками. 

Нетрадиційні (альтернативні) джерела електричної енергії представлені 
вітроенергетикою та сонячними електростанціями, займають вкрай малу 
долю у загальній структурі електроенергетичного виробництва. На сьогодні 
розвиток альтернативної енергетики є пріоритетним напрямом в Україні та 
світі через обмеження та виснаження традиційних енергоресурсів, а також 
вкрай негативний вплив на оточуюче середовище теплових, атомних та 
гідроелектростанцій. 

Разом з тим не можна говорити про абсолютну екологічну безпеку 
нетрадиційних електростанцій. Так, наприклад, робота вітроелектростанцій 
пов’язана із низькочастотним шумовим забрудненням, яке негативно впливає 
на здоров’я людини, вимушує птахів уникати райони спорудження ВЕС 
тощо. 

Слід також зважати на те, що робочі потужності вітрових, сонячних та 
інших нетрадиційних електростанцій визначається метеорологічними 
умовами, зокрема швидкістю вітру, сонячною активністю, приливами морів 
та океанів, активністю морських хвиль тощо. Це свідчить про неможливість 
на сьогодні суттєвого заміщення електростанцій на традиційних 
енергоресурсах альтернативними. Область застосування таких 
електростанцій полягає у забезпеченні живлення окремих побутових 
споживачів та невеликих господарств. За умови недостатності електричної 
енергії, за несприятливих метеорологічних умов, дефіцит покривається за 
рахунок зовнішньої енергосистеми. Навпаки, за сприятливої погоди, 
надлишки електроенергії поступають в енергосистему. 

Серед перспективних способів виробництва електричної енергії слід 
виділити дослідження в області створення термоядерного реактору. Такі 
дослідження проводяться ще з середини минулого століття. На сьогодні 
активні дослідження проводяться у США, Росії, Євросоюзі та Китаї. 
Найбільш перспективний проект ITER(міжнародний термоядерний реактор) 
поєднав зусилля фахівців з Євросоюзу, США, Росії, Японії, Китаю, Індії та 
Кореї. В 2007 р. розпочато будівництво термоядерного реактору в провінції 
Прованс (Франція). Очікується, що до 2040 р. буде збудовано першу 
термоядерну електричну станцію. 

Принцип роботи електричних станцій з термоядерними реакторами 
полягає у синтезі важких ізотопів водню із виділенням гелію та великої 
кількості теплової енергії. Важливою перевагою електричних станцій з 
термоядерними реакторами є їх екологічна безпека. Результатом роботи 
термоядерних реакторів є екологічно безпечні водень та гелій. Разом з тим 
основні проблеми тут пов’язані із реалізацією керованої термоядерної 
реакції. 
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Hydroelectric power plants are rather non-polluting as they do not consume 

natural resources, and their operation is not associated with harmful emissions. 
However, the creation of artificial reservoirs may lead to climate changes around 
the construction site of the power plant, and greatly affect the ecosystem in the 
large areas. Besides, despite the high reliability of the hydroelectric power plant 
dams there are always risks of anthropogenic accidents with catastrophic 
consequences. 

Nonconventional (alternative) sources of electric energy, represented by 
wind-driven and solar power plants, occupy the smallest share in the general 
structure of power generation. Today, the development of alternative power 
engineering is the priority goal in Ukraine and in the world around because of 
limited amounts and depletion of conventional energy resources, and extremely 
negative impact on the environment exerted by thermal, nuclear, and hydroelectric 
power plants. 

Yet, it is impossible to declare an absolute environmental safety of non-
conventional power plants. For example, the operation of wind-driven power 
plants cause low-frequency noise pollution, which negatively influences human 
health, forces birds to fly away from the areas of wind-driven power plant 
construction, and so on. 

It is also necessary to point out that operating capacity of wind-driven, solar 
and other non-conventional power plants is determined by weather conditions, in 
particular by wind speed, solar activity, tides of seas and oceans, amplitude of sea 
waves and so on. This indicates that today it is impossible to replace all traditional 
power plants with alternative ones. The scope of application of alternative power 
plants comprises the power supply of individual household consumers, and small 
enterprises. If the power generated is not suffient, and there are adverse weather 
conditions, energy shortage is covered by an external power system. On the 
contrary, under favorable weather conditions, the excess of the power generated is 
directed to the power system. 

One of the promising methods of power generation is the development of 
thermonuclear (fusion-type) reactor. The investigations in this field have been 
conducted since the middle of the last century. Today, researches are in progress in 
the USA, Russia, the European Union and China. The most promising project 
ITER (International Thermal Reactor) unites the efforts of specialists from the 
European Union, the USA, Russia, Japan, China, India and Korea. In 2007 the 
construction of a fusion reactor was begun in Provence (France). The first 
thermonuclear power plant is expected to have been constructed by 2040. 

The principle of operation of power plants with fusion reactors involves 
synthesis of heavy isotopes of hydrogen, and release of helium and a considerable 
amount of thermal energy. An important advantage of power plants with fusion 
reactors is the environmental safety. The result of fusion reactor operation is 
ecologically friendly hydrogen and helium. However, the main problems are 
associated with implementation of controlled thermonuclear reaction. 
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У разі виходу реакції з під контролю, термоядерний реактор 

перетворюється на термоядерну бомбу із катастрофічними наслідками. 
Інші способи виробництва електроенергії, наприклад з атмосферної 

електрики, на сьогодні знаходяться на стадії передпроектних досліджень. 
Серед перспективних способів перетворення енергії на електростанціях 

є застосування магнітогідродинамічних генераторів (МГД-генераторів). 
Принцип роботи МГД-генераторів оснований на створенні в генераторі 
магнітного поля, що обертається за допомогою високотемпературної плазми. 
Такі агрегати являють собою прямі перетворювачі теплової енергії в 
електричну без проміжного перетворення у механічну енергію роторів 
турбін. Це дозволяє суттєво підвищити к. к. д. таких станцій.  

Активні дослідження зі створення МГД-генераторів проводилися у 70-ті 
роки минулого століття. Проблеми, пов’язані з великими витратами на 
створення та утримання плазми, визначили відсутність на сьогодні 
промислового використання таких технологій в електроенергетиці.  Проте, зі 
створенням у перспективі термоядерних реакторів, технології МГД-
генераторів можуть виявитися актуальними. 

 
2.2 ДЖЕРЕЛА АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ 

 
Активна потужність – це енергія за одиницю часу, яка виділяється при 

проходженні струму через активний опір або потужність, яка витрачається на 
виконання корисної роботи – обертання маховика двигуна, підйому вантажу 
електромагнітом і т. ін. Джерелами активної потужності в системі служать 
генератори електростанцій. В основному, це трифазні синхронні генератори, що 
обертаються первинними двигунами (паровими, газовими й гідравлічними 
турбінами, дизельними двигунами). 

Залежно від роду первинного двигуна синхронні генератори діляться на 
турбогенератори, гідрогенератори й дизельні генератори. 

Турбогенераторі його первинний двигун – парова або газова турбіна – 
мають горизонтальне виконання, монтуються на одному фундаменті й, 
з'єднуючись за допомогою муфти, утворюють турбоагрегат. 

Турбогенератори відносяться до типу швидкохідних машин. У СРСР 
найбільше поширення одержали турбогенератори з однієї парою полюсів 
(тобто неявнополюсні машини) із частотою обертання 3000 об/хв. На АЕС із 
відносно низькими параметрами пари доцільне застосування більш тихохідних 
турбогенераторів - чотирьох-полюсних машин із частотою обертання 
1500 об/хв. 

Гідрогенератор, з'єднуючись за допомогою муфти з гідравлічною 
турбіною, утворює гідроагрегат. На відміну від турбогенераторів 
гідрогенератори в більшості випадків виконуються з вертикальним валом, 
виготовляються з більшим числом пар полюсів (явнополюсні машини) і є 
тихохідними. Їхня частота обертання перебуває в межах від 108 до 910 об/хв 
і залежить від напору й витрати води в створі ріки. Крім звичайного, 
гідрогенератори можуть мати спеціальне виконання.  
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In case the reaction happens to be beyond control, the fusion reactor is 

turned into a thermonuclear bomb, having catastrophic consequences. 
Other methods of power generation, for example from atmospheric 

electricity, are still undergoing development tests. 
The most promising technique of transforming energy at power plants is the 

application of magneto-hydroelectric generators (MHD-generators). The principle 
of operation of MHD-generators is based on the creation of a magnet field, rotated 
by high-temperature plasma. These machines represent direct converters of thermal 
energy into electric power, without intermediate transformation into mechanical 
energy of the turbine rotors, which allows increasing greatly the efficiency of the 
power plant. 

Extensive researches on the creation of MHD-generators were conducted in 
the 70ies of the last century. The problems caused by large expenses for creation 
and maintenance of plasma are the reasons why this technology is not used on a 
large scale in the power industry. However, when fusion reactors are created in the 
future, MHD-generating technology may become of greater importance. 

 
  2.2 SOURCES OF ACTIVE POWER 

 
The active power is the energy released in a unit of time when a current 

passes through pure resistance, or the power spent on the performance of useful 
work, e.g. rotation of an engine flywheel, load lifting by an electromagnet, etc. The 
sources of active power in the electric system are generators at power plants. In 
general, these are three-phase (synchronous) generators turned by prime movers 
(steam-, gas- and water-turbines, diesel engines). 

Depending on the type of prime mover, synchronous generators are divided 
into turbogenerators, hydrogenerators, and diesel generators. 

The turbogenerator and its prime mover, that is steam- or gas-turbine, are of 
horizontal design modification, and are mounted on the same base so that being 
connected by a coupling they constitute a turbo-unit. 

Turbogenerators belong to a type of high-speed machines. In the USSR the 
most common turbogenerators were of those with one pair of poles (that is 
nonsalient pole machines) with the rotation frequency of 3,000 revolutions per 
minute. At nuclear power plants with rather low steam conditions it is practicable 
to use more low-speed turbogenerators, such as four-pole synchronous machines 
with the rotation frequency of 1,500 revolutions per minute. 

Hydrogenrators, connected by a coupling with the water-turbine, represents 
a hydraulic unit. Unlike turbogenerators, hydrogenerators are mostly equipped 
with a vertical shaft, they are made with a large number of pairs of poles (salient-
pole machines), and are low-speed. The rotation frequency is within 108-910 
revolutions per minute, and depends on the water pressure and water discharge in 
the river station. Besides conventional hydrogenerators, there are hydrogenerators 
of special design modification.  
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Це так звані капсульні гідрогенератори, які встановлюються 

безпосередньо в потоці ріки та розміщуютьсяв середині водонепроникної 
капсули (виконання горизонтальне) і зворотні гідрогенератори, які 
встановлюються на ГАЕС. Для них характерна різна частота обертання в 
режимах генератора й двигуна. Великі гідрогенератори виготовляються по 
індивідуальних замовленнях. 

Для збудження синхронних генераторів застосовуються 
електромашинна, високочастотна напівпровідникова системи. Як правило, 
електромашинну систему використовують для збудження генераторів 
потужністю до 160 Мвт. Для генераторів потужністю 160 МВт і вище 
потрібна система збудження великої потужності (до декількох мегаватів); у 
цих випадках застосовують високочастотне, іонне та тиристорне збудження. 
Тиристорне збудження є швидкодіючим і забезпечує найбільшу межу 
статичної й динамічної стійкості турбогенераторів у порівнянні з іншими 
системами збудження. Воно застосовується на турбогенераторах потужністю 
300 Мвт і вище. 

Охолодження синхронних генераторів може здійснюватися непрямим 
чином або безпосередньо охолоджуючим середовищем. Система 
охолодження називається непрямою, коли тепло, яке виділяють провідники 
обмоток генератора, відводиться охолоджувальним зовнішнім середовищем; 
безпосередньою, якщо тепло, яке видаляється провідниками, відводиться за 
допомогою газу або рідини, що пропускаються через спеціальні внутрішні 
канали порожніх провідників. При цьому в якості охолоджувального 
середовища для турбогенераторів використовують повітря, водень, воду, 
масло (у перспективі гелій), для гідрогенераторів – воду. 

Повітряне або водневе охолодження виконують за допомогою 
проточної або замкненої вентиляції. Водневе охолодження ефективніше 
повітряного й застосовується для  турбогенераторів  потужністю від 30 до 
300 МВт. Менша щільність водню дозволяє зменшити вентиляційні втрати в 
8-10 разів і підвищити ККД генератора на 0,7-1%. Генератори з водневим 
охолодженням, як правило, можуть також працювати з повітряним 
охолодженням. 

Ще більш ефективним є рідинне охолодження (водяне й масляне), 
тепловіддача якого в 40-50 разів перевищує тепловіддачу повітря. Щоб 
попередити виділення опадів усередині провідників при водяному 
охолодженні, використовується дистильована вода або конденсат з 
конденсатора турбіни. Рідинне охолодження застосовують для 
гідрогенераторів (водяне) і для турбогенераторів потужністю від 160 до 
1200 МВт (водяне й масляне). 

До основних технічних даних синхронних генераторів відносяться: 
номінальна напруга, кВ; номінальна активна потужність, МВт; номінальний 
коефіцієнт потужності (cos φном); номінальна реактивна потужність, МВАр; 
ККД. 

Турбогенератори випускають на напруги 6,3; 10,5; 15,75; 18; 20; 24 і 
36,75 кВ, гідрогенератори  на напруги 3,15; 6,3; 10,5; 11; 13,8; 15,75 і 16,5 кВ. 
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These are so-called capsule hydrogenerators, installed directly in the river 

stream, and located inside a water-tight capsule (of horizontal design), as well as 
reversible hydrogenerators, installed at pumped storage power plants and 
characterized by different rotation frequency in the generator mode, and the motor 
mode. Large hydrogenerators are made to order (custom-built). 

Rotating, and high-frequncy semiconductor systems are applied to produce 
excitation of synchronous generators. As a rule, the rotating excitation system is 
used for producing excitation of generatiors of up to 160 МW. For generators of 
160 МW and above an excitation system of higher power capacity (up to some 
megawatts) is required, and in these cases the high-frequency, ionic, and thyristor 
excitation is applied. The thyristor excitation is quick-acting, and provides the 
highest limiting statics and dynamics values of turbogenerators in comparison with 
other excitation systems. It is applied in turbogenerators of 300 МW and above. 

Cooling of synchronous generators can be done indirectly or directly by 
cooling medium. The cooling system is called indirect when the heat released by 
the conductors of generator windings is removed by a cooling environment; and 
direct if the heat released by the conductors is removed by a gas or liquid, passed 
through special internal channels in hollow conductors. The cooling environment 
for turbogenerators is air, hydrogen, water, oil (helium in prospect), and for 
hydrogenerators it is water. 

Air or hydrogen cooling is made by means of an input or closed-circuit 
ventilation. Hydrogen cooling is more effective than air cooling, and is applied to 
turbogenerators of 30-300 MW. Lower hydrogen density allows 8-10 times 
reducing ventilation losses, and increasing the generator efficiency by 0.7-1%. 
Hydrogen-cooled generators can usually operate with air cooling as well. 

Liquid cooling (water and oil cooling) is even more effective, the convective 
heat transfer 40-50 times exceeding air convective heat exchange. To avoid sludge 
formation inside conductors in water cooling, distilled water or a condensate from 
the turbine condenser is used. Liquid cooling is applied to hydrogenerators (water 
cooling) and turbogenerators of 160-1,200 MW (water and oil cooling). 

The basic performance specification of synchronous generators includes: 
voltage, kV; rated active power, MW; rated power factor (cosφном); rated reactive 
power, Mvar; and efficiency. 

Turbogenerators are designed for the voltage of 6.3; 10.5; 15.75; 18; 20; 24 
and 36.75 kV, hydrogenerators are designed for the voltage of 3.15; 6.3; 10.5; 11; 
13.8; 15.75; and 16.5 kV. 
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Номінальні активні потужності турбогенераторів рівні 2,5; 4; 6; 12; 20; 

30; 32; 60; 63; 100; 160; 200; 220; 300; 500; 800; 1000 і 1200 МВт. 
Гідрогенератори виготовляють на велику кількість номінальних потужностей 
— від 20 до 640 МВт. 

Можлива робота генератора з активним навантаженням, що перевищує 
номінальну потужність, за умови припустимих перевантажень по струму 
ротора й струму статора. 

Регулювання активної потужності, що віддається генератором у 
систему, здійснюється зміною моменту первинного двигуна, тобто зміною 
впускання пару або води в турбіну. 

Номінальний коефіцієнт потужності більшості типів генераторів, що 
випускаються рівний 0,8-0,9. Можлива тривала робота при підвищенні cosφ 
до одиниці для генераторів з непрямим охолодженням і до 0,95—0,96 для 
генераторів з безпосереднім охолодженням. 

Номінальна реактивна потужність генератора обумовлена його 
номінальною активною потужністю й номінальним значенням cosφ. ККД 
генераторів при номінальному навантаженні та номінальному коефіцієнті 
потужності коливається в межах 96-99%. Зі зменшенням навантаження і 
коефіцієнта потужності ККД генератора падає. 

На даний час проводяться теоретичні й експериментальні дослідження 
зі створення та застосування потужних асинхронних турбогенераторів. 
Перевагами асинхронних генераторів є їхня висока надійність, простота 
виготовлення, порівняно низька вартість, а також можливість підвищення їх 
одиничної потужності через відсутність обмоток збудження. Основний 
недолік — споживання значної реактивної потужності, що витрачається на 
створення обертового магнітного поля. Тому використання асинхронних 
турбогенераторів може стати доцільним в енергосистемах з надлишком 
реактивної потужності поряд із застосуванням синхронних генераторів. 
 
2.3 ДЖЕРЕЛА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ 

Реактивна потужність – це уявна потужність, яка витрачається на 
створення електричних полів в ємностях та магнітних полів в 
індуктивностях. Реактивна потужність генерується синхронними машинами 
при їхньому перезбудженні, ємністю ЛЕП, конденсаторами та іншими 
елементами, у яких  струм по фазі випереджає прикладену напругу. Джерела 
реактивної потужності можна розподілити на системні й споживчі. До 
системних джерел відносяться синхронні генератори електростанцій, 
синхронні компенсатори (СК), потужні батареї статичних конденсаторів 
поперечного включення, статичні тиристорні компенсатори (СТК). Основним 
джерелом реактивної потужності в об’єднаній енергосистемі України є 
синхронні генератори. При зниженні активного навантаження генератора 
може збільшуватися видавана їм реактивна потужність. Синхронний 
генератор можна перевести в режим видачі тільки реактивної потужності,  
якщо зняти з нього активне навантаження й завантажити реактивним 
струмом. У цьому випадку генератор буде працювати в режимі СК.  
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The rated active power of turbogenerators is equal to 2.5; 4; 6; 12; 20; 30; 

32; 60; 63; 100; 160; 200; 220; 300; 500; 800; 1000 and 1,200 MW. 
Hydrogenerators are made with high rated power (from 20 to 640 MW). 

The operation of generator with a resistive load exceeding the rated power is 
possible under permissible current overload of the rotor and the stator. 

Regulation of active power, supplied by the generator into the electric 
system, is done by changing the torque of the prime mover, that is by changing the 
inlet of steam or water into the turbine. 

The rated power factor of most types of the generators designed is equal to 
0.8-0.9. Generators with indirect cooling can operate continuously at cos φ raised 
to 1, and so can generators with direct cooling at cos φ raised to 0.95-0.96. 

The rated reactive power of the generator is determined by the rated active 
power, and the rating value of cos φ. The efficiency of generators under rated load 
and at rated power factor varies within 96-99%. With a decrease in the load and 
power factor the generator efficiency is reduced. 

At present both theoretical and experimental research on the design and 
application of powerful asynchronous turbogenerators is being conducted. The 
advantages of asynchronous generatprs are high reliability, simplicity of 
manufacturing, rather low cost, and also the possibility of raising the unit capacity 
because of field windings being absent. The main disadvantage is the consumption 
of considerable reactive power, spent on creating a rotating magnet field. 
Therefore, along with the application of synchronous generators the use of 
asynchronous turbogenerators may become advisible in electric power systems 
with excessive reactive power. 
 
2.3 SOURCES OF REACTIVE POWER 
 

The reactive power is an apparent power which is spent on the creation of 
electric fields in capacitance, and magnet fields in inductance. The reactive power 
is produced by synchronous machines in case of overexcitation, by capacitance of 
power transmission lines, capacitors and other elements in which the current leads 
the voltage applied. The sources of reactive power sources can be divided into 
systems sources and consumers’ sources. Systems sources are synchronous 
generators at power plants, synchronous capacitors (SC), powerful banks of static 
condensers of parallel connection, and static thyristor compensators (STC). The 
main sources of reactive power in the Integrated Power System (IPS) of Ukraine 
are synchronous generators. 

With a decrease in the resistive load of a generator the reactive power it 
produces can increase. The synchronous generator can be switched to the mode of 
delivering only reactive power if it is released from the resistive load, and loaded 
with the reactive current (wattless current). In this case the generator operates in 
the mode of synchronous capacitors. 
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Регулювання видаваної реактивної потужності генератора проводиться 

при відповідній зміні струму збудження. Нормальним струмом збудження 
називають струм, при якому cos߮=1 і реактивна потужність відповідно 
дорівнює нулю. При перезбудженні генератор стає джерелом реактивної 
потужності, при  недозбудженні — споживає її з мережі. Тривала робота 
турбогенератора в режимі СК із перезбудженням допускається тільки при 
струмі збудження  не вище номінального; максимально можливе реактивне 
навантаження його в режимі недозбудження визначається на підставі 
теплових випробувань. Генерування реактивної потужності приводить до 
зростання струмів в обмотках статора й ротора генератора, що викликає 
деяке подорожчання машини в порівнянні з машиною, призначеної для 
генерування при повному навантаженні тільки активної потужності. Проте, 
питомі витрати на генерування реактивної потужності (грн/кВАр) у цьому 
випадку майже в 10 разів менше, ніж витрати на установку інших джерел 
реактивної потужності. 

На електростанціях спеціально для вироблення реактивної потужності 
можуть бути виділені генератори, не завантажені в окремі години доби або в 
певні сезони. При цьому для турбогенераторів можливі наступні способи 
переводу їх у режим видачі тільки реактивної потужності: робота в режимі 
холостого ходу; робота в безпаровому режимі; робота в режимі СК при 
від`єднаній турбіні. 

При роботі в режимі холостого (неробочого) ходу турбіна обертає 
генератор, завантажений тільки реактивною потужністю. Цей спосіб 
найменш економічний через значні витрати пари в турбіні. 

У випадку роботи в безпаровому режимі генератор обертає турбіну, 
працюючи як слабкозавантажений синхронний двигун. Пара витрачається 
тільки для вентиляції лопаток. 

Робота генератора в режимі СК при відключеній турбіні найбільш 
економічна. Однак у цьому випадку для навантаження турбоагрегату 
активною потужністю потрібні зупинка генератора для приєднання турбіни і 
її прогрів. 

Переведення гідрогенератора в режим СК проводиться простіше й 
швидше, ніж турбогенератора, і може бути легко автоматизований. При 
цьому робоча камера звільняється від води, а осушена турбіна продовжує 
обертатися разом з генератором. Найбільше широко застосовуються 
гідрогенератори для видачі реактивної потужності в період маловоддя. 

На великих ПС спеціально для генерування реактивної потужності 
встановлюють СК, які являють собою синхронний двигун полегшеної 
конструкції, призначений для роботи на холостому ходу. При роботі в 
режимі перезбудження СК є генератором реактивної потужності, а в режимі 
недозбудження – споживачем. Найбільша потужність СК у режимі 
перезбудження називається його номінальною потужністю. У режимі 
недозбудження СК по конструктивних особливостях звичайно споживає 60% 
номінальної потужності. 
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Regulation of the reactive power produced by a generator is done by 

changing the excitation current appropriately. The current at which cos φ = 1, and 
thus the reactive power is equal to zero, is called regular excitation current. In 
case of overexcitation the generator becomes a source of reactive power, while in 
case of underexcitation it consumes reactive power from the electric network. 
Continuous operation of turbogenerators in the mode of synchronous capacitors 
(SC) with overexcitation is allowed if the excitation current is not higher than the 
rated current; the highest possible reactive load in the mode of underexcitation is 
determined on the basis of thermal tests. Generation of reactive power leads to a 
growth of currents in the windings of the stator and rotor of the generator, which 
causes a rise in the price of the machine in comparison with the machine intended 
for generating only reactive power at full load. However, in this case the cost per 
unit of reactive power generation (hryvnia/kilovar) is almost 10 times lower than 
the cost of installation of other sources of reactive power. 

At a power plant there might be generators specially intended for generation 
of reactive power, and these are not loaded during certain hours of the day, or 
seasons of the year. Thus, the methods of switching turbogenerators into the mode 
of delivering only reactive power are as follows: operation under open-circuit (no-
load) conditions; operation in the non-steam conditions; operation in the mode of 
synchronous capacitor (SC), with the turbine being disconnected. 

Under open-circuit (no-load) conditions the turbine turns the generator 
loaded only by reactive power. This method is the least economical one because of 
considerable losses of steam in the turbine. 

In case of operation in the non-steam conditions the generator turns the 
turbine, thus working as an underloaded synchronous motor. The steam is spent 
only on ventilation of blades. 

The generator operating in the mode of synchronous capacitor (SC), with the 
turbine being disconnected, is the most economical. However, in this case for 
loading the turbogenerator by active power it is necessary to stop the generator to 
connect the turbine and warm it up. 

Switching a hydrogenerator into the mode of synchronous capacitor (SC) is 
easier and faster than the turbogenerator, and can be readily automated. Thus, the 
working chamber is cleared from water, and the dried turbine continues turning 
along with the generator. Hydrogenerators are most widely used for supplying 
reactive power during the periods of low water level. 

At large electric substations synchronous capacitors (SC) are installed 
particularly for generating reactive power, and these are synchronous motors of 
simplified design, intended for operating under open-circuit (no-load) conditions. 
In case of overexcitation synchronous capacitors (SC) generate reactive power, and 
in case of underexcitation they consume it. The highest capacity of synchronous 
capacitors (SC) in the overexcitation mode is called rated capacity. Because of the 
specific design features synchronous capacitors (SC) usually consume 60% of the 
rated capacity in the underexcitation mode. 
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Синхронні компенсатори виконуються з явнополюсним ротором, 

горизонтальним розташуванням вала, частотою обертання 750 об/хв, 
потужністю 50; 100; 160; 320 MBАр. Їхні номінальні напруги 10,5; 11; 15,75 і 
20 кВ. 

Широке поширення як джерела реактивної потужності в 
енергосистемах одержали потужні батареї статичних конденсаторів (БК), які 
комплектуються шляхом комбінування паралельних ланцюжків, складених з 
послідовно з'єднаних окремих конденсаторів, встановлюються на 
понижувальних ПС і можуть підключатися на напруги 6, 10, 35 і 110 кВ. 

Порівнюючи СК і БК як джерела реактивної потужності, відзначимо 
наступне: 
1. СК можуть як генерувати, так і споживати реактивну потужність,  БК — 

тільки генерувати реактивну потужність у систему. Реактивна потужність 
СК змінюється плавно, а БК — ступенями. 

2. У СК генерування реактивної потужності шляхом форсування збудження 
практично  не залежить від напруги, яка підводиться. У БК існує 
квадратична залежність між генерованою потужністю та підведеною 
напругою, що є основним недоліком БК. В аварійних ситуаціях напруга 
знижується і БК різко зменшують генеровану потужність, що приводить 
до додаткового зниження напруги, потім потужності і так далі, тобто до 
явища, яке називається лавиною напруги. Щоб усунути цей недолік, 
рекомендується застосовувати шунтування частини послідовно 
включених конденсаторів, перемикання з’єднання зірки на трикутник і 
інші заходи. 

3.  На відміну від СК статичні БК характеризуються незначними питомими 
втратами активної потужності (порядку 0,3%), їхньою сталістю при 
регулюванні потужності БК і меншими капітальними витратами на 1 квар 
генеруючої  реактивної потужності. Тому при невеликих потужностях 
застосовувати СК недоцільно. 

В останні роки все більша увага приділяється новим джерелам 
реактивної потужності — статичні тиристорні компенсатори (СТК). Ці 
пристрої відрізняються винятковою швидкодією та здійснюють планове 
регулювання реактивної потужності. Вони можуть працювати як у режимі 
генерації, так і в режимі споживання реактивної потужності. СТК призначені 
для установки на ПС енергосистем, мають потужність 100; 150; 260; 300 і 
450 МВАр і номінальні напруги 10; 15,75; 20; 35; 38,5 і 110 кВ. 

Джерела реактивної потужності споживачів здійснюють генерування 
реактивної потужності безпосередньо в пункті її споживання, забезпечуючи 
найбільш повне розвантаження елементів енергосистеми від реактивних 
струмів, і призначені для поліпшення коефіцієнта потужності окремих 
підприємств.  

До споживчих джерел реактивної потужності відносяться 
конденсаторні установки та синхронні двигуни. 

 



168 
 

 
 
Synchronous capacitors are made with a salient-pole rotor, a shaft of 

horizontal installation, having the rotation frequency of 750 revolutions per 
minute, and power capacity of 50; 100; 160; 320 Mvar. The rated voltage is 10.5; 
11; 15.75 and 20 kV. 

Powerful banks of static condensers have been widely used as a source of 
reactive power in the power systems. They are made by combining parallel circuits 
of separate capacitors connected in series, and installed at step-down substations, 
being able to operate at the voltage of 6, 10, 35 and 110 kV. 

Comparing synchronous capacitors and powerful banks of static condensers 
which serve as a reactive power source one should point out the following: 
1. Synchronous capacitors can both generate and consume reactive power, while 

banks of static condensers can only generate and supply reactive power into the 
power system. Reactive power produced by synchronous capacitors changes 
smoothly, and the one produced by banks of static condensers changes in a 
stepwise manner. 

2. In synchronous capacitors the generation of reactive power by superexcitation 
practically does not depend on the voltage applied. In banks of static 
condensers (BC) there exists a quadratic dependence between the power 
generated and the voltage applied, which is the man disadvantage of BC. In 
emergency situations the voltage decreases, and BC dramatically reduce the 
power generated, which leads to a further reduction of voltage, followed by 
reduction of power and so on. This phenomenon is called a collapse of voltage, 
and to eliminate this defect it is recommended to shunt some of the capacitors 
connected in series, to change the star-connection into Y-connection, and take 
other measures. 

3. Unlike synchronous capacitors, banks of static condensers are characterised by 
showing negligible specific loss of active power (of the order of 0.3%), being 
stable when the power is adjusted, and having lower capital costs per 1 kilovar 
of the reactive power generated. Therefore, it is impracticable to use 
synchronous capacitors at small values of power. 

In the recent years much attention has been paid to new sources of reactive 
power, namely static thyristor compensators (STC). These devices are notable for 
the exceptional speed of operation and being able to carry out planned control of 
reactive power. They can operate in the modes of both generation and consumption 
of reactive power. STC are intended for being installed at substation of the power 
systems, having the power capacity of 100, 150, 260, 300, and 450 Мvar, and the 
rated voltage of 10, 15.75, 20, 35, 38.5, and 110 kV. 

Consumers’ sources of reactive power generate reactive power directly at the 
location where it is consumed, saving the elements of the power system from 
wattless current most effectively, and are intended for improving the power factor 
of individual enterprises.  

Consumers’ sources of reactive power include capacitor units, and 
synchronous motors.  
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Конденсаторні установки випускаються для внутрішнього (серія КУ) і 
зовнішнього (серія КУН) розміщення потужністю 240-425 кВАр на напруги 
6—10 кВ. Вони комплектуються з паперово-масляних конденсаторів типу 
КМ і КМН. Випускаються також різні серії спеціальних комплектних 
конденсаторних установок напругою 0,38 і 6-10 кВ. Вони складаються зі 
стандартних заводських шаф з конденсаторами й відповідними 
обладнаннями пуску й регулювання (серія ККУ). Застосування комплектних 
конденсаторних установок дозволяє не тільки скоротити строки монтажних 
робіт, але й забезпечити високу надійність і безпека експлуатації. 

Комплектні конденсаторні установки випускаються нерегульовані й 
регульовані.Регулювання може бути одно-або багатоступінчастим. При 
одноступінчастім регулюванні автоматично відключається або включається 
вся установка. При багатоступінчастим регулюванні автоматично 
перемикаються окремі секції БК. 

Синхронні двигуни використовуються в електричних мережах 
промислових підприємств і випускаються на напруги 380 В, 6 і 10 кВ. Вони 
працюють із випереджальним коефіцієнтом потужності, що дає можливість 
застосовувати їх для вироблення реактивної потужності в мережу. 

Використання розглянутих джерел реактивної потужності можливо у 
двох напрямках: 

1. Централізоване генерування реактивної потужності на 
електростанціях енергосистем з наступною передачею її споживачам. 

2. Децентралізоване генерування реактивної потужності в різних 
точках системи, включаючи пункти її споживання. 

У першому випадку важливою перевагою є відсутність витрат на 
установку додаткових обладнань, що генерують реактивну потужність, 
оскільки самі синхронні генератори розраховані на її вироблення. При цьому 
ще підвищується їхня стійкість, тому що вони працюють зі збільшеними 
струмами збудження. Однак централізоване генерування реактивної 
потужності пов'язане з передачею реактивної потужності по електричних 
мережах, що супроводжується більшими втратами активної потужності та 
незадовільним режимом напруги. Крім цього, використання генераторів у 
режимі СК можливо тільки епізодично й приводить до різкого зростання 
питомих втрат активної потужності. 

Децентралізоване генерування реактивної потужності дозволяє суттєво 
скоротити втрати активної потужності в мережах, забезпечує сприятливий 
режим напруг і зберігає необхідні резерви реактивної потужності на 
електростанціях. Однак воно вимагає значних витрат на виготовлення, 
установку й експлуатацію додаткового встаткування. 

З вище сказаного при виборі джерел реактивної потужності повинне 
прийматися рішення, засноване на економічно доцільній комбінації 
централізованого й децентралізованого її генерування. 

Реактивна потужність, яка генерується ЛЕП, називається зарядною 
потужністю. 
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Capacitor units are made to be installed inside (CU product line), or outside 

(CUN product line), having the power of 240-425 kilovar and the voltage of 6-
10 kV. They are made up of paper-oil capacitors of KM and КМN product line. 
Various lines of special-purpose complete capacitor units are produced for the 
voltage of 0.38 and 6-10 kV (CCU product line). They consist of cabinets with 
capacitors, and matching devices of start-up and regulation. Application of 
complete capacitor units allows you not only to shorten the time of installation 
work, but also to provide high reliability and safety of operation. 

The complete capacitor units are regulated or unregulated. Regulation can 
be single- or multi-stage. With single-stage regulation the capacitor unit is 
automatically switched on and off. With multistage regulation separate sections of 
banks of capacitors are automatically switched. 

Synchronous motors are used in electrical networks of industrial enterprises, 
and produced for the voltage of 380 V, 6 and 10 kV. They are operated at a leading 
power factor, which enables using them to supply reactive power into the network. 

It is possible to use the above-mentioned sources of reactive power in two 
ways: 

1. Centralised generation of reactive power at power plants in the power 
system, followed by power transfer to the consumers. 

2. Decentralised generation of reactive power in various locations of the 
system, including the points of consumption. 

In the first case an important advantage is the absence of installation costs on 
supplementary equipment for generating reactive power as synchronous generators 
themselves are designed to generate it. Also, the stability is increased as they are 
operated with increased excitation currents. However, centralised generation of 
reactive power is associated with reactive power transfer over the electrical 
networks, accompanied by high losses of active power and inadequate voltage 
conditions. Besides, the use of generators in synchronous capacitor mode is 
possible only occasionally, and leads to a dramatical rise of specific loss of active 
power. 

Decentralised generation of reactive power allows you to reduce greatly 
active power losses in the networks, it provides favorable voltage conditions, and 
keeps the necessary reserves of reactive power at power plants. However, this 
requires considerable expenses on manufacture, installation, and maintenance of 
supplementary equipment. 

All things considered, when choosing a source of reactive power, one must 
make a decision looking for an economically viable combination of centralised and 
decentralised generation. 

The reactive power generated by power transmission lines is called charging 
capacity. 
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Для ЛЕП 220 кВ та вище при дальності лінії більше 300 км зарядну 

потужність можна порівняти з пропускною спроможністю лінії, а при 
довжині вище 1000 км зарядна потужність може стати більшою. Підвищення 
напруги може досягати недопустимих значень особливо при передаванні 
невеликих потужностей. Протікання зарядної потужності викликає 
підвищення напруги на кінці ЛЕП при односторонньому живленні та в 
середині при двосторонньому. Для вирівнювання напруги використовуються 
шунтувальні реактори. При виборі місць установки реакторів при вмиканні 
ЛЕП підвищення напруги на її початку не повинно перевищувати 15%, а по 
лінії та на її кінці 20% номінальної напруги. Реактори необхідно розміщувати 
бажано по рівномірним проміжкам. Спеціальні пункти між підстанціями 
економічно оправдані при дальності більше 500 км. 
 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. Наведіть приклади відновлювальних та не відновлювальних 

енергоресурсів. 
2. Наведіть класифікацію електричних станцій за типами енергоресурсів. 
3. Наведіть класифікацію теплових електричних станцій за типами 

первинних двигунів. 
4. Наведіть характеристики нетрадиційних (альтернативних) джерел 

енергії. 
5. Наведіть структуру генеруючих потужностей різних типів у складі 

ОЕС України. 
6. Охарактеризуйте негативні фактори, пов’язані з експлуатацією 

теплових, атомних, гідравлічних електростанцій та нетрадиційних 
джерел енергії. 

ЛІТЕРАТУРА 
[15], стор. 19-40. 
 
Тема 8 СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
 
  2.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 

Основне призначення електричних систем полягає у забезпеченні 
електричною енергією споживачів. Загалом розрізняють такі типи 
споживачів: 

1) комунально-побутові; 
2) промислові; 
3) сільськогосподарські; 
4) електрифікований транспорт. 
До комунально-побутових споживачів відносять освітлення жилих та 

громадських приміщень, зовнішнє освітлення вулиць, побутові прилади, 
ліфтові господарства тощо. До промислових споживачів відносять 
електродвигуни, освітлення, електропечі та інші перетворювачі електричної 
енергії, встановлені на промислових підприємствах. 
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For power transmission lines of 220 kV and above if the length of the line is 

more than 300 km, the charging capacity can be compared to carrying capacity of 
the line, and if the length of the line is over 1,000 km, the charging capacity can be 
higher than that. A voltage rise can reach unacceptable values, especially in low 
power transfer. The flow of charging capacity leads to a voltage rise at the end of 
the power transmission line of single-way feed, or in the middle of the line of 
double-way feed. For voltage balancing shunt reactors are used. When choosing 
the place to install shunt reactors one should remember that during line 
energization the voltage at the beginning of the line must not exceed 15% of the 
rated voltage, and the voltage along the line and at the end of the line must not 
exceed 20% of the rated voltage. It is desirable to place shunt reactors at uniform 
intervals. It is economically viable to find a special location for reactor installation 
between substations if the range of distance between those is more than 500 km. 
 
CONTROL QUESTIONS 
1. Give examples of renewable and non-renewable energy sources. 
2. Give the classification of power plants by the type of energy resource. 
3. Give the classification of thermal power plants by the type of prime mover. 
4. Describe the characteristics of nonconventional (alternative) energy sources. 
5. Describe the mix of generating capacities of various types in the Integrated 

Power System of Ukraine. 
6. Describe the negative factors associated with maintenance of thermal, nuclear, 

hydraulic power plants, and the use of nonconventional energy sources. 
 

REFERENCE 
[15], pages 19-40. 
 
Chapter 8 ELECTRIC LOADS 
 
  2.4 CHARACTERISTICS OF ELECTRIC LOADS 
 

The basic purpose of using electric systems is to supply loads with electrical 
power. In general, one can distinguish between the following types of electric 
loads: 
1) residential loads; 
2) industrial loads; 
3) agricultural industry loads; 
4) electrified transport loads. 

The residential load refers to the lighting of residential and public buildings, 
street lighting, household appliances, elevator equipment, and so on. The industrial 
load refers to electric motors, illumination, electric furnaces and other energy 
converters installed at industrial enterprises. 
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До сільськогосподарських споживачів відносять фермерські 
господарства, сільськогосподарські підприємства тощо. До споживачів 
електрифікованого транспорту відносять навантаження тягових підстанцій 
електрифікованих залізниць, тягових підстанцій трамваїв, тролейбусів, метро 
тощо.  

Часто використовують інші підходи до класифікації споживачів 
електричних систем.  
 Зокрема, за родом струму споживачів поділяють на три групи: 

1) споживачі змінного струму промислової частоти; 
2) споживачі змінного струму підвищеної або зниженої частоти; 
3) споживачі постійного струму. 

 Очевидно, що забезпечення живлення споживачів другої та третьої груп 
потребує застосування силових перетворювачів електроенергії, зокрема 
перетворювачів частоти та випрямлячів. 
 За номінальною напругою споживачів поділяють на дві групи: 

1) низьковольтні з номінальною напругою до 1 кВ; 
2) високовольтні з номінальною напругою 1 кВ та вище. 

 За вимогами надійності розрізняють три групи споживачів: 
1) першої категорії; 
2) другої категорії; 
3) третьої категорії. 

 Очевидно, що загальні процеси споживання електричної енергії відносять 
до класу стохастичних. Потужність споживачів визначається ймовірнісними 
законами відповідно до складу електротехнічного устаткування, 
підключеного до мережі у кожний момент часу. Зміну навантаження 
споживачів електричної системи у часі називають графіками навантаження. 

Графік електричного навантаження представляє собою графічне 
зображення залежності електроспоживання від часу. Графіки навантаження, 
зазвичай, будують у прямокутних координатах, де за віссю абсцис 
відкладають час, а за віссю ординат – потужність навантаження. Існують 
графіки електричних навантажень і в вигляді кругових часових діаграм 
радарного типу, в котрих використовуються морфометричні методи, а сама 
фігура графіка утворює замкнутий багатокутник певної форми. При 
рівномірному споживанні фігура графіка є коло. 

Графіки в прямокутних координатах представляють собою плавні, 
ламані або ступінчасті лінії. Їх будують для певних періодів часу – доби, 
місяця, року. На рис. 2.11 представлено типовий добовий графік 
навантаження комунально-побутових споживачів.  

Очевидно, що форма таких графіків визначається типами 
електроприймачів, підключених до електричної мережі та характеристиками 
їх режимів, зокрема часом роботи. Одночасно форма графіку навантаження 
для певного споживача змінюється з дня на день, відповідно до дня тижня, 
тривалості світлової частини доби тощо. 

Для аналізу процесів споживання електричної енергії прийнято 
використовувати наступні показники добових графіків навантаження 
(рис. 2.12): 
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The agricultural industry load refers to farm enterprises, agricultural 

enterprises, and so on. The electrified transport load refers to tranction substations 
of electrified railway, traction substations of trams, trolleybuses, underground 
railway, and so on.  

Other types of electric loads classification are often used as well. 
For example, by the nature of current electric loads are divided into three 

groups: 
1) alternating current loads of commercial frequency;  
2) alternating current loads of overfrequency, or underfrequency;  
3) direct current loads. 
It is obvious that supplying power to the loads of the second and third 

groups requires using power converters, in particular frequency converters and 
rectifiers. 

By the rated voltage electric loads are divided into two groups: 
1) low-voltage loads with the rated voltage of up to 1 kV; 
2) high-voltage loads with the rated voltage 1 kV and above. 
By reliability requirements electric loads are divided into three groups: 
1) first category; 
2) second category; 
3) third category. 

It is obvious that the general processes of electric power consumption are 
said to be stochastic. The power of the load is determined by the laws of chance, 
depending on the electrical equipment configuration, connected to the network at 
each moment of time. The change in the power of electric loads in the electric 
system in time is called load curve. 

The electric load curve is a graphic representation of the dependence of 
power consumption on time. Load curves are usually built in rectangular 
coordinates, where time is given in the X-axis, and power of the load is given in 
the Y-axis. Also, there are electric load curves in the form of a radar-type circular 
graph, in which morphometric methods are used, and the graph itself represents a 
closed polygon of a certain form. In case of uniform consumption the graph 
represents a circle. 

The load curves in rectangular coordinates represent smooth, broken, or 
stepped lines. They are built for certain time periods of the day, month, or year. In 
Fig. 2.11 you can see a typical daily load curve of residential loads. 

It is obvious that the form of the curve is determined by the types of 
electrical receiver connected to the electrical network, and characteristics of the 
modes of operation, including the action period. At the same time the form of a 
load curve for a certain electrical load changes from day to day, depending on the 
day of the week, duration of daylight hours per day, and so on. 

For the analysis of processes of electric power consumption it is common to 
use the following parameters of daily load curves (see Fig. 2.12): 
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1) максимальна потужність – найбільша протягом доби потужність 

споживачів електричної енергії. На рис. 2.12 позначена Pmax; 
2) мінімальна потужність – найменша протягом доби потужність 
споживачів електричної енергії. На рис. 2.12 позначена Pmin; 
3) середня потужність – фіктивна незмінна потужність з якою споживач 
працює протягом доби та споживає таку саму кількість енергії, що і за 
реальним графіком. Середню потужність визначають за виразом: 

 


24

0
cep 24

P t dt
P

, 

де  P t  визначає залежність потужності навантаження від часу відповідно 
до графіку навантаження; 
4) коефіцієнт нерівномірності навантаження 
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доб
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P
P ;  

5) коефіцієнт щільності навантаження 

                                    
  cep

доб
max

P
P . 

За даними добових графіків навантажень формують місячні, сезонні та 
річні графіки. Тут найбільшого поширення набули річні графіки максимумів 
навантажень та річні графіки навантажень за тривалістю, представлені на 
рис.2.13 та рис.2.14, відповідно. 

 
Рис.2.11. Типовий добовий графік навантажень комунально-побутових 
споживачів 
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1) maximum power, that is the the highest power of electric loads during a day. In 
Fig. 2.12 it is indicated as Pmax; 
2) minimal power, that is the lowest power of electric loads during a day. In 
Fig. 2.12 it is indicated as Pmin; 
3) mean power, that is imaginary stable power at which an electric load operates 
during a day, and which equals the amount of energy an electric load consumes 
according to the actual load curve. The mean power is determined by the 
expression: 

 


24

0
cep 24

P t dt
P

, 

where  P t determines the dependence of power of an electric load on time 
according to the load curve; 
4) unbalance factor 
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доб
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P
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5) load density factor 
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P
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According to daily load curves monthly, seasonal, and annual load curves 
are built. Annual peak load curves, and annual load duration curves have found 
wide application; they are shown in Fig. 2.13 and Fig. 2.14, respectively. 

 

 
Fig. 2.11. A typical daily load curve of residential loads 
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Рис. 2.12. Характеристики добових графіків навантажень  

 
Рис. 2.13. Річний графік максимумів навантажень  

 
На річних графіках максимумів навантажень по вісі абсцис 

відкладають дні або місяці року, а по вісі ординат – максимальні потужності 
навантажень у відповідні дні або місяці. Зазвичай для таких графіків 
характерний спад навантаження в літні місяці року через зменшення витрат 
енергії на освітлення та опалення. 
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Fig. 2.12. Parameters of daily load curves 

 
Fig. 2.13. An annual peak load curve  

 
In  annual  peak  load  curves  days  or  months  of the year are given in the  

X-axis, and maximal power of the electrcil load in a certain days or months is 
given in the Y-axis. These load curves usually show a decrease in the power in 
summer months of the year because it is when less power is spent on illumination 
and heating. 
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Рис. 2.14. Річний графік навантажень за тривалістю 
 

Річні графіки навантаження за тривалістю представляють собою 
діаграми потужностей навантажень, ранжованих за зниженням із 
відповідними періодами, протягом яких споживачі працюють протягом року. 

Для річних графіків навантажень визначають такі самі характеристики, 
що й для добових графіків. 

 
Зауваження. Графіки навантаження споживачів електричних мереж можуть бути 

отримані за даними безпосередніх вимірів потужності, що отримують споживачі. Такі 
графіки будуть відображати умови роботи споживачів в деякий випадково обраний період 
часу, та точно характеризувати споживання потужності саме в цей період. Цінність такого 
графіку визначається його відповідністю реальним умовам роботи споживача, але в той 
же час на обриси такого графіка впливають випадкові чинники, що з`являються в період 
часу, що розглядається, та зникають в подальші періоди. Тому для судження про типовий 
характер графіка того чи іншого споживача необхідна обробка графіків, отриманих 
експериментальним шляхом в натуральних умовах. Методика такої обробки залежить від 
задач, при розв`язанні яких мають бути використані графіки навантаження. Слід 
відрізняти дві задачі: проектування нової електричної мережі та визначення 
передбачуваного навантаження існуючої мережі на деякий період в майбутньому. 

В першому випадку навантаження мають враховуватись очікуваними графіками, 
які можуть вважатись типовими для того чи іншого споживача, наприклад для 
машинобудівного або металургійного заводу, текстильної фабрики і т.п. Такі графіки 
можуть бути отримані на підставі вимірів потужності у великої кількості споживачів, 
однотипних з тим, для якого визначається типовий графік. Виміри, що виконуються в 
подібні періоди часу, дозволяють провести статистичну обробку експериментальних 
даних, знайти середнє по споживачам, що розглядались, значення потужності в кожну 
годину доби, а потім отримати усереднений графік. Цей графік з тим більшою підставою 
може вважатись типовим, чим більша кількість споживачів обстежується. Розглядаючи 
навантаження цих споживачів в одні й ті самі години доби як випадкові незалежні 
величини, можливо знайти не лише середні значення потужностей в ці години, але також 
інші числові характеристики випадкових величин (дисперсію і т.п.). 
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Fig. 2.14. An annual load duration curve 
 
Annual load duration curves represent load diagrams of values of power, 

ranked by a decrease in certain time periods, when electric loads are at work over a 
year. 

For annual load duration curves the same parameters are determined as for 
daily load curves. 

 
Note. Load curves of electric loads in the electrical networks can be built on the basis of 

direct measurements of power which the loads are supplied with. These curves reflect operating 
conditions of the loads in a randomly chosen time period, and exactly characterise power 
consumption during this period. The usefulness of the load curve is determined by the 
conformity with the actual operating conditions of a load, but at the same time the curve is 
affected by random factors appearing during the time period under consideration, and 
disappearing afterwards. Therefore, to verify the typical load curve it is necessary to process load 
curves obtained experimentally under natural conditions. The method of processing the load 
curves depends on the engineering problems that load curves must be used to solve. One should 
distinguish between two types of problems: design of a new electrical network, and 
determination of predicted load of an existing network for a certain time period in the future. 

In the first case the loads should be calculated by predicted load curves, which can be 
considered typical for a load, for example machinery plant, metallurgical works, textile mill, etc. 
These curves can be obtained on the basis of measureming the power of a large number of loads, 
similar to the one for which a typical curve is to be determined. The measurements done at 
similar time periods allow statistically processing experimental data, finding the load average 
and the value of power at each hour of the day, and obtaining an averaged curve. The more loads 
are studied, the more rightly it is to view this curve as a typical one. Considering the power of 
these loads at the same hours of the day as a random independent quantity, it is possible to find 
not only the mean power in these hours, but also other numerical characteristics of random 
quantities (e.g. dispersion, etc.). 
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На відміну від розглянутого випадку, експлуатаційні графіки навантаження 

необхідно отримувати для конкретних існуючих споживачів, враховуючи можливі 
випадкові зміни умов їх роботи в деякий період часу. Для отримання таких графіків 
застосовується також статистична обробка графіків попередніх періодів, що цікавлять 
споживачів, причому для кожного з них аналізуються графіки, що характеризують роботу 
саме цього споживача. 

Для роботи споживачів електричної енергії необхідна передача по мережі не лише 
активної, а й реактивної потужності. Тому для повної характеристики навантаження по 
потужності, що споживається, необхідно також і дані графіків зміни реактивної 
потужності. Ці графіки можуть бути отримані тими же методами, що й графіки активної 
потужності. Конфігурації графіків активного та реактивного навантаження в загальному 
випадку не співпадають. 

При проектуванні в ряді випадків потрібна споживачам реактивна потужність 
враховується приблизно. При цьому для характеристики величини необхідної реактивної 
потужності використовується коефіцієнт потужності ( ), значення якого або 
приймається незмінним, або задається стосовно до періодів найбільшої та найменшої 
активної потужності навантаження, причому в ці періоди для коефіцієнта потужності 
приймаються числові значення. В якості прикладів нижче наведені значення  та  
tg  для деяких промислових підприємств, що відповідають періоду  (максимум 
активного навантаження). 

 
Середні значення коефіцієнта потужності промислових підприємств. 
Підприємства 
 

 tg  

Нафтопереробні 0,9 0,484 
Металообробні 0,87 0,567 

Електротехнічного 
обладнання 

0,82 0,698 

Автотракторні та 
сільгоспмашин 

0,79 0,776 

Важкого машинобудування 0,73 0,936 
Вагоноремонтні 0,69 1,049 

Верстатобудування 0,68 1,078 
Гірничорудні 0,65 1,169 

 
При перспективному проектуванні електричних мереж реактивну потужність вузла 

навантаження, тобто групи споживачів, що живляться від загальних шин, визначають 
шляхом множення максимального розрахункового навантаження на усереднені значення 
tg , які враховують компенсуючи пристрої, що встановлені у споживачів, та втрати 
реактивної потужності в мережах попередніх ступенів навантаження. Так, наприклад, для 
навантаження, приведеного до шин 6÷20 кВ понижувальних підстанцій tg =0,4 
( ). Для навантаження, приведеного до шин 110 та 220 кВ, ці орієнтовні 
значення tg  приймаються рівними відповідно 0,55 ( ) та 0,6 
( ).  

Зіставлення цих даних показує, що чим вище ступінь напруги, до якої приведене 
комплексне навантаження , тим більше значення реактивної потужності, що вона потребує 
в режимі максимального активного навантаження. Ці обставини викликані насамперед 
великими втратами реактивної потужності в трансформаторному обладнанні понижуючих 
підстанцій. 
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Unlike in the case studied above, it may be necessary to build load curves for specific 

loads, taking into account all possible random changes in the operation during a certain time 
period. To build such load curves one also processes statistically the load curves of the previous 
periods concerned, the load curve characteristic for each of the loads being analysed. 

For electric loads to operate it is necessary to transmit both active and reactive power in 
the network. Thus, to obtain all the parameters of the load power the data of reactive power 
change curves are also required. These curves are obtained in the same manner as active power 
curves. In general, configurations of active and reactive power curves do not coincide. 

In some cases the reactive power needed by a load is considered roughly in design. 
Furthermore, to determine the value of the reactive power required the power factor  is 
used whose value is taken as constant, or set with reference to the periods of the highest and the 
lowest active power of a load, the numerical values of power factor being adopted for these 
periods. For example, look at the following values of  and  adopted for some 
industrial enterprises, taken for the period of the highest active power of the load, . 

 
Average power factor of industrial enterprises. 

Enterprise 
 

 tg  

Petroleum refinery 0.9 0.484 
Metalworking plant 0.87 0.567 

Electrical equipment production 0.82 0.698 
Motor and tractor plants, farming 

machines production 
0.79 0.776 

Heavy engineering plants 0.73 0.936 
Car-repair plants 0.69 1.049 

Machine-tool plants 0.68 1.078 
Mining plants 0.65 1.169 

 
 

In advanced design of electrical networks the reactive power of a load center, which is a 
group of electric loads supplied from common buses, is determined by multiplication of a 
maximum design load and average values of tg , which take into account the compensating 
devices installed at electric loads, and reactive power losses in the networks of the previous types 
of loads. For example, for the load reduced to busses of 6÷20 kV at step-down substations tg 

= 0,4 ( ). For the load reduced to busses of 110 and 220 kV, the 
approximate values of tg  are taken as being equal to 0.55 ( ) and 0.6 
( ), respectively. 

Comparing the data, we can see that the higher level of voltage to which load is reduced, 
the higher the value of the reactive power it requires at maximum resistive load. This condition is 
explained first of all by large losses of reactive power in the transformer equipment of step-down 
substations. 
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Споживання потужності в електричних системах вимірюється при зміні 
параметрів режиму, тобто при зміні значення та частоти напруги, що живить 
споживачів. Ці зміни відображаються в зміні потоків потужності в лініях, що, 
в свою чергу, впливає на розподіл напруги в мережі і, відповідно, на напругу 
на затискачах електроприймачів. Тому при розрахунках режимів мереж 
істотне значення має  врахування характеристик, що відображають зміну 
потужності, що споживається навантаженням, при змінах підведеної до неї 
напруги за величиною та частотою. Такі характеристики, що відповідають 
усталеному режиму, називаються статичними характеристиками 
навантаження по напрузі ( ,  ) та по частоті ( , 

). 
Аналогічні характеристики, але такі, що відповідають тому чи іншому 

перехідному режиму, називаються динамічними. Це, наприклад, 
характеристики, що отримані при швидких змінах напруги та частоти, коли 
викликані цими змінами перехідні процеси не встигають згаснути при 
переході від однієї точки статичної характеристики навантаження до іншої. 
Динамічні характеристики ,  та відповідно 

,  на відміну від статичних є функціями часу. На 
статичній характеристиці кожну її точку можна вважати відповідною 
усталеному режиму. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. Наведіть характеристики споживачів комунально-побутового, 

промислового, сільськогосподарського секторів та електрифікованого 
транспорту. 

2. Охарактеризуйте підходи до класифікації споживачів електричних 
систем. 

3. Дайте визначення графіків навантажень. 
4. Охарактеризуйте основні види графіків навантажень. 
5. Наведіть основні характеристики графіків навантажень. 
ЛІТЕРАТУРА 

[1],стор. 9-11; [2], стор. 54-56; [15], стор. 40-50; [16], стор. 102-105; 
[17], стор. 146-149. 
 

2.5 ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЕНЕРГІЇ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ 
ПО ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ ПРОТЯГОМ РОКУ 

Оскільки графіки навантаження та графіки за тривалістю будують у 
координатах потужність-час, то очевидно, що площа фігури, обмежена таким 
графіком пропорційна кількості енергії, що передається по електричній 
мережі за відповідний період. Це означає, що для визначення кількості 
енергії, переданої через електричну мережу протягом певного періоду слід 
скористатися одним з наступних виразів: 

      
  рiк

0

T

A P t dt
                                                                                (2.1) 

для графіків у вигляді безперервної кривої, або 
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The power consumption in electric systems is measured when there are 
changes in the parametres of operating conditions, that is changes in the values and 
frequency of electric load power. These changes result into changes in power flows 
along the lines, which in turn have an effect on the voltage distribution in the 
network and, thus, on the voltge at terminals of electric receivers. Therefore, in 
calculating the operation modes of electrical networks it is extremely important to 
take into account the parameters that represent changes in the power consumed by 
a load when there are changes in the value and frequency of the power it is 
supplied with. These parameters, which correspond to the steady-state operating 
conditions, are called static voltage characteristic ( ,  ) and 
frequency characteristic ( ,  ) of the electric load. 

Similar characteristics, but those that correspond to transient state operating 
conditions, are called dynamic characteristics. These are, for example, the 
characteristics obtained during the rapid changes in voltage and frequency, when 
the transients caused by these changes fail to decline when moving from one point 
of static characteristic of the load to another. Unlike static characteristics, dynamic 
characteristics , , and thus , 

, are time functions. In static characteristics every point can be 
considered to correspond to steady-state operating conditions. 

 
CONTROL QUESTIONS 

1. Describe the characteristics of such electric loads as residential loads, 
industrial loads, agricultural industry loads, and loads of electrified 
transport. 

2. Describe the approaches to classification of electric loads. 
3. Give the definition of the load curve. 
4. Describe the principal types of load curves. 
5. Describe the main characteristics of load curves. 

 
REFERENCES  
[1], p. 9-11; [2], p. 54-56; [15], p. 40-50; [16], p. 102-105; [17], p. 146-149. 

 
2.5 DETERMINATION OF THE QUANTITY OF POWER 

TRANSMITTED IN THE ELECTRICAL NETWORK OVER A YEAR 
 
As load curves and load duration curves are build in the power-time 

coordinates, it is obvious that the area of the figure of a curve is proportional to the 
quantity of power transmitted in the electrical network over a definite time period. 
It means that to determine the quantity of power transmitted in the electrical 
network during a certain time period it is necessary to use one of following 
expressions: 

  рiк
0

T

A P t dt
                                                                             (2.1) 

for load curves with a continuous curve, or 
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  рiк
0

T

A P t t
                                                       (2.2) 

для ступінчастих графіків.  

У виразах (2.1) та (2.2)  P t  визначає потужність навантаження 
електричної мережі у відповідний момент або період часу відповідно до 
графіків навантаження, або графіків навантаження за тривалістю; Т – 
тривалість періоду, протягом якого визначають кількість переданої енергії 
(наприклад, для року  8760T год). 

Безпосереднє використання графіків навантаження для розв’язання 
електротехнічних задач пов’язане із труднощами апроксимації таких 
графіків, тобто формування математичних залежностей потужностей 
навантаження (зміни струму в часі) від часу. Тому в практиці розв’язання 
електротехнічних задач зазвичай використовують узагальнені 
характеристики процесів виробництва та споживання електричної енергії, які 
дозволяють оцінити кількість переданої енергії та її втрати без застосування 
графіків навантаження. 

Так, якщо реальний графік навантаження замінити фіктивним графіком 
прямокутної форми еквівалентної площі та фіксованим значенням 
навантаження, яке дорівнює максимальному навантаженню електричної 
мережі за реальним графіком, то абсциса такого графіку визначить фіктивний 
час максимального навантаження (рис. 2.15). 

Час максимального навантаження (час використання максимуму) це 
такий час, протягом якого електрична система працює з максимальним 
навантаженням та передає або споживає таку саму кількість енергії, що й за 
реальним графіком.  

Таким чином, кількість енергії, переданої через електричну мережу 
протягом року можна визначити за виразом 

 

                                    рiк max maxA P T ,  
де Pmax – потужність максимального навантаження електричної мережі; 

Tmax – час максимального навантаження.  
 
У свою чергу час максимального навантаження визначають за виразом 
  

                   

   
  

 
8760 8760

рiк 0 0
max

max max max

P t dt P t tA
T

P P P . 
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  рiк

0

T

A P t t
                                                                       (2.2) 

for load curves with a step curve. 

In expressions (2.1) and (2.2)  P t determines the power of a load in the 
electrical network at a definite moment or period of time, according to the load 
curves, or load duration curves; Т is the duration of the period during which the 
quantity of power transmitted is determined (for example, for a year it is 
 8760T hours). 

The direct use of load curves for solving electrical eengineeing problems is 
associated with the difficulties of approximation of these curves, in other words of 
formation of mathematical relations between the power of a load (changes in 
current in time) and time. Therefore, in practice of solving electrical engineering 
problems it is common to make use of generalised characteristics of power 
generation and consumption processes, which allow estimating the quantity of 
power transmitted and power losses without using load curves. 

So, if an actual load curve is replaced by a fictitious curve of squared shape, 
equivalent area, and fixed value of the load that equals the peak load of the 
electrical network according to a real load curve, the X-axis will determine the 
fictitious time of peak load (Fig. 2.15). 

The peak load time (time of maximum load) is the time when the electric 
system operates at a peak load, or consumes the same quantity of power as is 
indicated by an actual load curve. 

Thus, the quantity of power transmitted in the electrical network over a year 
can be determined by the expression 

 

                         рiк max maxA P T  , 
 
where Pmax is the power of peak load in the electrical network; Tmax is the 

peak load time. 
 
Further, the peak load time is determined by the expression 
 

                

   
  

 
8760 8760

рiк 0 0
max

max max max

P t dt P t tA
T

P P P  
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Рис. 2.15.Графічна інтерпретація часу максимального навантаження 
 
Очевидно, що величина часу максимального навантаження відображає 

щільність річного графіку навантаження: 

  max рік 8760T .  
Споживачі електричної енергії є досить різноманітними за своїми 

типами, характеристиками, властивостями та тривалістю споживання 
електричної енергії. Це означає, що кожен тип електричного навантаження 
характеризується відповідними значеннями часу максимального 
навантаження. Орієнтовні значення часу максимального навантаження для 
типових споживачів складають: 

– освітлення                                      – 1500-2000 год/рік; 
– комунально-побутове наватаження – 2500-3000 год/рік; 
– однозмінні підприємства               – 1800-2500 год/рік; 
– двозмінні підприємства                 – 3900-4500 год/рік; 
– тризмінні підприємства                 – 5900-6200 год/рік. 

Якщо навантаження електричної системи є неоднорідними та 
характеризуються різними значеннями часу максимального навантаження, 
для визначення кількості енергії, переданої через електричну мережу 
протягом року, використовують середньозважене значення часу 
максимального навантаження. Останнє визначають за виразом 
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 Fig. 2.15. Graphical interpretation of peak load time 
 
It is obvious that the value of peak load time represents the density of an 

annual load curve: 
 max рік 8760T  . 

Electric loads widely differ in types, characteristics, properties, and duration 
of power consumption. It means that each type of the electric load is characterised 
by appropriate values of peak load time. Approximate values of peak load time of 
typical electric loads are: 

 - illumination                              – 1,500-2,000 hours a year; 
 - residential loads                       – 2,500-3,000 hours a year; 
 - single shift production plants   – 1,800-2,500 hours a year; 
 - double-shift production plants – 3,900-4,500 hours a year; 
 - three-shift production plants    – 5,900-6,200 hours a year. 
 
If loads of the electric system are non-uniform and characterised by various 

values of peak load time, the quantity of power transmitted in the electrical 
network over a year is determined by using a weighted average value of peak load 
time. The latter is determined by the expression 
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де Pmaxi, Tmaxi – потужність та час використання максимального 

навантаження і-го споживача електричної системи; N – загальна кількість 
споживачів електричної системи. 

Інший спосіб визначення кількості енергії в електричній мережі 
протягом року полягає у заміщенні реального графіку навантаження 
прямокутником, абсциса якого дорівнює 8760 (кількість годин у році), а 
площа прямокутника дорівнює площі фігури під реальним графіком. 
Ординату такого прямокутного графіку називають середнім значенням 
навантаження електричної системи (рис.2.16). 

Середнє навантаження електричної системи – це таке 
навантаження з яким електрична система працює протягом року та передає 
або споживає таку саму кількість енергії, що і за реальним графіком. 

Очевидно, що тут кількість енергії, переданої через електричну мережу 
протягом року, визначають за виразом 

 рiк cep8760A P .  

 
Рис. 2.16. Графічна інтерпретація середнього навантаження 
 
У свою чергу, потужність середнього навантаження визначають за 

виразом 
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where Pmaxi, Tmaxi are power and time of peak load of i-load of the electric 

system; N is the number of total of loads of the electric system. 
The other technique of determining the quantity of power transmitted in the 

electrical network over a year is to replace the actual load curve by a rectangle 
whose X-axis is equal to 8,760 (number of hours in a year), and the area of 
rectangle is equal to the area of figure below the actual load curve. The Y-axis of 
this rectangular load curve is called average load of the electric system (Fig. 2.16). 

The average load of the electric system is the load at which the electric 
system operates over a year, and transmits or consumes the same quantity of power 
as is indicated by an actual load curve. 

It is obvious that in this case the quantity of power transmitted in the 
electrical network over a year is determined by the expression 

рiк cep8760A P  . 
 

 
 Fig. 2.16. Graphical interpretation of average load 
 

Further, the power of average load is determined by the expression 
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Зазначимо, що в практиці електротехнічних розрахунків найбільшого 

поширення набув перший спосіб, через потужність максимального 
навантаження та час максимального навантаження. 
 
 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Що являють собою графіки навантаження за тривалістю? 
2. Наведіть вирази для визначення кількості енергії, переданої по 

електричній мережі протягом року, із застосуванням безперервних 
та ступінчастих графіків навантаження. 

3. Наведіть визначення часу максимального навантаження. 
4. Наведіть геометричну інтерпретацію часу максимального 

навантаження. 
5. Наведіть вираз для визначення кількості енергії, переданої по 

електричній мережі протягом року, із застосуванням часу 
максимального навантаження. 

6. Наведіть орієнтовні значення часу максимального навантаження 
для типових споживачів. 

7. Наведіть визначення середнього навантаження. 
8. Наведіть геометричну інтерпретацію середнього навантаження. 
9. Наведіть вираз для визначення кількості енергії, переданої по 

електричній мережі протягом року, із застосуванням потужності 
середнього навантаження. 
 

 ЛІТЕРАТУРА 
[6], стор. 46-51; [8], стор. 165-168; [10], стор. 71-73; [15], стор. 404; 
[16], стор. 102-108; [17], стор. 146-153. 
  
2.6 УЧАСТЬ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ РІЗНИХ ТИПІВ У ПОКРИТТІ 
ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ 
 

На рис. 2.17 наведено типовий добовий графік навантаження 
електричної системи у цілому. Такий графік характеризується двома піками – 
ранковим та вечірнім, а також двома спадами – нічним та денним. Мінімум 
навантаження спостерігається під час нічного провалу, а максимум – під час 
вечірнього піку. 

Зазвичай добові графіки навантаження поділяють на три зони – 
базисну, напівпікову та пікову. Базисна частина включає діапазон 
навантажень між нулем та мінімальним навантаженням. До напівпікової 
частини відносять навантаження між мінімумом та середнім навантаженням. 
Навантаження між середнім та піковим відносять до пікової частини графіку. 
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Note that in practice of electrical engineering calculations the first technique 

has become most common because of power of peak load, and peak load time. 
 
 CONTROL QUESTIONS 
 

1. What do load duration curves represent? 
2. Give the expressions for determining the quantity of power transmitted in the 

electrical network over a year, making use of continuous and step load 
curves. 

3. Give the definition of peak load time. 
4. Give the geometrical interpretation of peak load time. 
5. Give the expression for determining the quantity of power transmitted in the 

electrical network over a year, making use of peal load time. 
6. Give the approximate values of peal load time for typical electric loads. 
7. Give the definitions of average load. 
8. Give the geometrical interpretation of average load. 
9. Give the expression for determining the quantity of power transmitted in the 

electrical network over a year, making use of the power of average load. 
 
 

REFERENCES 
[6], p. 46-51; [8], p. 165-168; [10], p. 71-73; [15], p. 404; [16], p. 102-108; [17], 
p. 146-153. 
 
 
2.6 CONTRIBUTION OF POWER PLANTS OF DIFFERENT TYPES TO 
LOAD-FACTORING 
 
 

In Fig. 2.17 you can see a typical daily load curve of the electric system, 
taken as a whole. This curve is characterised by two peak-load periods – in the 
morning and at night, and also by two off-peak periods – at night and in the 
daytime. The minimum load is during night off-peak periods, and the maximum 
load is in the evening peak-load hours. 

Daily load curves are usually divided into three zones: base-load zone, 
intermediate-load zone, and peak-zone. The base-load zone involves the load range 
between zero and the minimum load. In the intermediate-load zone, loads range 
between the minimum load and average load. The loads between the average and 
peak values belong to the peak-load zone of the load curve. 
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Рис. 2.17. Покриття добового графіку навантаження  

електростанціями різних типів 
 

З метою мінімізації витрат палива на електростанціях енергосистеми 
для покриття річних частин графіку навантаження використовують 
електричні станції різних типів.  

Так, для покриття базисної частини графіку застосовують електричні 
станції з мінімальними витратами палива та обмеженим діапазоном 
регулювання режимів. До таких станцій відносять АЕС та найбільш потужні 
КЕС, ТЕЦ, які працюють за вимушеним графіком навантаження теплових 
споживачів, частини потужностей ГЕС, обумовлені мінімальним водотоком, 
а також нетрадиційні джерела енергії – ВЕС та СЕС, потужності яких 
визначаються метеорологічними умовами. 

Напівпікову частину графіку розподіляють між ТЕС відповідно до їх 
економічності та маневреності.  

Пікову частину графіку покривають маневровими електростанціями – 
ГЕС та ГАЕС, ГТУ тощо. 

З метою вирівнювання добових графіків навантаження під час нічних 
провалів штучно збільшують за рахунок увімкнення ГАЕС у насосний 
режим. 
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Fig. 2.17. Load-factoring of a daily load curve by power plants of different types 

 
 

To minimize the consumption of fuel at power plants of the electric system 
power plants of different types are used for load-factoring of an annual load curve. 

So, power plants with the minimum fuel consumption and restricted range of 
mode regulation are used for load-factoring of the base-load zone. These are 
nuclear power plants, high-power condensing power plants, combined heat and 
power plants forced to operate by thermal load curves, some generating capacities 
of hydroelectric power plants (because of minimum water flow), and non-
conventional energy sources, such as wind-driven power plants and solar power 
plants, generating capacities of which depend on weather conditions. 

Load-factoring of the intermediate-load zone is divided between thermal 
power plants, depending on their efficiency and flexibility. 

Load-factoring of the peak-load zone is provided by flexing generating 
plants, such as hydroelectric power plants, hydroelectric pumped storage power 
plants, gas-turbine power plants, etc. 

For balancing the daily load curves during night off-peak periods an increase 
in load is intentionally achieved by running hydroelectric pumped storage power 
plants in the normal pump operation mode.  
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 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. Назвіть та охарактеризуйте основні зони добових графіків 

навантаження. 
2. Поясніть принципи розподілу навантаження електричної системи між 

електростанціями різних типів. 
 

 ЛІТЕРАТУРА 
[8], стор. 34-36; [15], стор. 50-53. 
 

Тема 9 ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ  
В ЕЛЕКТРИЧНІЙ СИСТЕМІ 

 
       2.7 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Передавання електричної енергії по електричним мережам завжди 
пов’язане із втратами енергії в лініях електропередавання, трансформаторах 
та інших елементах електричної мережі. Такі втрати визначаються 
нагріванням проводів та обмоток трансформаторів під час протікання 
електричного струму, втратами енергії на іонізацію повітря (втрати на 
корону), діелектричні втрати кабельних ліній, втрати енергії на 
перемагнічування осереддя трансформаторів тощо. 

В загальному випадку втрати енергії в елементах електричних мереж 
можна поділити на два класи. 

1. Втрати енергії на нагрівання проводів ліній та обмоток 
трансформаторів. Такі втрати визначаються робочими струмами в 
лініях і трансформаторах та мають місце лише під час протікання 
робочих струмів. 

2. Втрати енергії на корону в лініях електропередавання, діелектричні 
втрати в кабельних лініях, втрати на перемагнічування осереддя 
трансформаторів. Такі втрати визначаються робочою напругою на 
елементах електричних мереж та мають місце весь час, протягом 
якого устаткування знаходиться під напругою. 

Миттєві значення втрат енергії визначають втрати потужності в 
устаткуванні електричних мереж. При цьому розрізняють втрати активної та 
реактивної потужності. Втрати активної енергії, віднесені до одиниці часу 
(1 с) визначають втрати активної потужності. Такі втрати визначаються 
протіканням струмів навантаження та струмів витоку через активні елементи 
(опори та провідності) схем заміщення устаткування електричних мереж.  

По аналогії з втратами активної потужності визначають також втрати 
реактивної потужності. Такі втрати обумовлені протіканням струмів 
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CONTROL QUESTIONS 
 
1. Give the names and main characteristics of zones of a daily load curve. 
2. Explain principles of load distribution in the electric system between power 

plants of different types. 
 

 
REFERENCES  
[8], p. 34-36; [15], p. 50-53. 
 
Chapter 9 POWER LOSSES AND ENERGY LOSSES IN THE ELECTRIC 

SYSTEM 
 

2.7 GENERAL CHARACTERISTICS OF POWER LOSSES IN 
ELECTRICAL NETWORKS 

 
Power transmission in electrical networks is always associated with energy 

loss in power transmission lines, transformers, and other elements of the electrical 
network. This loss occurs as heating of wires and windings of transformers when 
electric current passes through them, as air ionization loss (corona loss), dielectric 
loss in cable lines, magnetization loss in the transformer core, and so on. 

In general, energy losses in the elements of electrical networks can be 
divided into two types. 
 

1. Heating energy loss in the transmission line wires and transformer windings. 
This loss is determined by operating currents in transmission lines and 
transformers, and occurs only when operating currents flow. 

2. Corona energy loss in power transmission lines, dielectric loss in cable lines, 
magnetization loss in transformer cores. These losses are determined by 
operating voltage in the elements of electrical networks, and occur all the 
time when the equipment is alive. 
 
Instantaneous values of energy losses determine power losses in the 

electrical network equipment. One should distinguish between active power losses 
and reactive power losses. Active energy losses, related to a unit of time (1s), 
determine active power losses. They are determined by load currents and leakage 
currents, flowing through active elements (resistance and conductivity) of 
equivalent circuits of electrical network equipment. 

Reactive power losses are determined in a similar way to active power 
losses. They are caused by load currents and leakage currents, 
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навантаження та струмів витоку через реактивні елементи схем заміщення 
устаткування електричних мереж.  

Слід зважати на те, що втрати реактивної потужності можуть мати 
різну фізичну природу. Втрати, обумовлені протіканням струмів через 
індуктивні елементи схем заміщення устаткування носять індуктивний 
характер. Відповідно до принципів визначення повної потужності за 
київською електротехнічною школою такі втрати враховують з від’ємним 
знаком. Навпаки, втрати реактивної потужності, обумовлені протіканням 
струмів через ємнісні елементи схем заміщення носять ємнісний характер, 
такі втрати враховують із додатнім знаком. Часто місця локалізації ємнісних 
втрат реактивної потужності, зокрема зарядних потужностей повітряних 
ліній електропередач, розглядають як джерела реактивної потужності в 
електричних системах.  

Відомо, що схеми заміщення устаткування електричних мереж в 
загальному випадку містять повздовжні і поперечні гілки. В повздовжніх 
гілках спостерігаються втрати енергії та потужності від протікання робочих 
струмів, в поперечних – втрати енергії та потужності від впливу робочої 
напруги. 

Режим напруги в нормальних робочих режимах електричних систем 
змінюється у достатньо вузькому діапазоні навколо свого номінального 
значення. Це означає, що струми витоку, а, отже, і втрати в поперечних 
елементах схем заміщення устаткування майже не змінюються під час зміни 
навантаження електричної системи. Такі втрати умовно вважають 
незмінними і, зазвичай, визначають за номінальною напругою відповідного 
устаткування.  

Навпаки, втрати, обумовлені робочими струмами в елементах 
електричної мережі, постійно змінюються відповідно до зміни навантаження 
електричної системи. Такі втрати є змінними. Їх визначають за поточним 
навантаженням робочими струмами устаткування електричних мереж. 
 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. Наведіть місця локалізації втрат енергії в електричних мережах. 
2. Сформулюйте правила визначення втрат реактивної потужності за 

київською електротехнічною школою. 
3. Поясніть принцип поділення втрат потужності в електричних 

мережах на змінні та незмінні. 
 

 ЛІТЕРАТУРА 
[4], стор. 71; [6], стор. 186; [9], стор. 111-113; [10], стор. 69;  
[14], стор. 50-51. 
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flowing through reactive elements of equivalent circuits of electrical network 
equipment. 

It is worth pointing out that reactive power losses can be of different 
physical nature. The losses caused by the currents flowing through inductive 
elements of equipment equivalent circuits are of inductive nature. According to the 
principles of determining total power adopted by Kyiv school of electrical 
engineering this loss is taken with a negative sign. On the contrary, reactive power 
losses caused by the currents flowing through capacitive elements of equivalent 
circuits are of capacitive nature; this loss is taken with a positive sign. The location 
of capacitive loss of reactive power, in particular charging capacity of overhead 
transmission lines, is considered as a source of reactive power in electric systems. 

In general, equivalent circuits of electrical network equipment are known to 
consist of longitudinal and transversal branches. In longitudinal branches there are 
energy losses and power losses due to the flow of operating currents, while in 
transversal branches there are energy losses and power losses due to the effect of 
operating voltage. 

Voltage characteristics in normal operating conditions of electric systems 
vary in a quite narrow range around the rated value. It means that leakage currents, 
and thus losses in the transversal branches of the equipment equivalent circuits 
practically do not change with the change in the load of the electric system. For 
convenience, these losses are considered to be invariable, and are usually 
determined from the rated voltage of the appropriate equipment. 

On the contrary, the losses caused by operating currents in elements of the 
electrical network continuously vary with the changes in the load of the electric 
system. These losses are variable, and are determined by the load of operating 
currents of electrical network equipment. 
 
 CONTROL QUESTIONS 
1. Describe the locations of energy losses in electrical networks. 
2. Tell the rules of determining reactive power loss adopted by Kyiv school of 

electrical engineering. 
3. Explain the principle of dividing power losses occurring in electrical 

networks into variable and invariable. 
 

REFERENCES  
[4], p. 71; [6], p. 186; [9], p. 111-113; [10], p. 69; [14], p. 50-51. 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 
 

 
 

2.8 ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В ЛІНІЯХ 
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ 
 

Втрати потужності в лініях електропередавання мають місце в 
поздовжніх та поперечних елементах схем заміщення ліній. Позначимо 
втрати повної потужності в поздовжніх елементах схем заміщення ліній 

через ZS  . Такі втрати визначаються робочими струмами лінії. Втрати 
повної потужності в гілках поперечних провідностей схеми заміщення лінії 

позначимо через YS  . Такі втрати визначаються дією робочої напруги. 
Відповідно до схеми заміщення ліній електропередавання, втрати 

потужності від протікання робочих струмів спостерігаються в активному та 
індуктивному поздовжніх опорах схеми заміщення. Такі втрати можна 
визначити за виразом 

    2 2
ZS UI IZ I I Z I r jx      

  
,                          (2.3) 

де I2– квадрат модуля вектора робочого струму лінії електропередавання; 
Z r jx 


 – спряжений комплекс поздовжнього опору схеми заміщення лінії 
електропередавання. 
 Аналіз виразу (2.3) свідчить про те, що втрати потужності, обумовлені 
робочими струмами лінії містять дві складові – активні та індуктивні. Тут 
індуктивні втрати реактивної потужності мають від’ємний знак, що 
характерно для київської електротехнічної школи.  
 Втрати потужності на поздовжніх  ділянках схем заміщення ліній 
електропередач можна визначити також за значеннями потоків активної та 
реактивної потужності за виразом 
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,                          (2.4) 

де P, Q – потоки активної та реактивної потужності по лінії 
електропередавання; U – модуль вектора робочої напруги. 

Для визначення втрат потужності у вираз (2.4) слід підставляти 
параметри (потужності та напругу) початку або кінця лінії відповідно. 

Втрати потужності від протікання струмів витоку визначаються дією 
робочої напруги та параметрами гілок поперечних провідностей схеми 
заміщення лінії. Для симетричних П-подібних схем заміщення ліній 
електропередавання такі втрати складаються з втрат на початку та на кінці 
схеми заміщення лінії і визначаються за виразом 
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2.8 DETERMINATION OF POWER LOSSES IN POWER 
TRANSMISSION LINES 
 

Power losses in power transmission lines occur in the longitudinal and 
transversal elements of transmission line equivalent circuits. The total power losses 
in longitudinal elements of transmission line equivalent circuits are denoted by 

ZS  . These losses are determined by operating currents of the line. The total 
power losses in transversal elements of transmission line equivalent circuits are 

denoted by YS  . These losses are determined by the effect of operating voltage. 
According to the transmission line equivalent circuit, power losses caused by 

a flow of operating currents occur in active resistance and inductive reactance of 
longitudinal branches of an equivalent circuit. These losses can be determined by 
the expression 

    2 2
ZS UI IZ I I Z I r jx      

  
,                           (2.3) 

where I2 is a square of the module of operating current vector of the transmission 

line; Z r jx 


is the conjugate complex longitudinal resistance of a transmission 
line equivalent circuit. 

The analysis of expression (2.3) indicates that the power losses caused by 
operating currents of the line contain two components, which are active and 
inductive. The inductive losses of reactive power are of a negative sign, which is 
characteristic for Kyiv school of electrical engineering. 

Power losses in the longitudinal sections of transmission line equivalent 
circuits can also be determined from the values of flow of active and reactive 
power by the expression 
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P QS I r jx r jx

U


    
,                       (2.4) 

where P, Q are flows of active and reactive power in the transmission line; U is the 
module of operating voltage vector. 

For determination of power losses by expression (2.4) it is necessary to use 
the parameters (power and voltage) of the sending and receiving ends of the line, 
respectively . 

Power losses caused by a flow of leakage currents are determined by the 
effect of operating voltage, and parameters of transversal branches of a 
transmission line equivalent circuit. For symmetrical П-shaped transmission line 
equivalent circuits these losses are made up of the losses at the sending and 
receiving ends of a transmission line equivalent circuit, and are determined by the 
expression 
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,    (2.5) 
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де 1 10,U I 
, 2 20,U I 

 – вектори напруги та струмів витоку на початку та кінці 

лінії відповідно; 
 2 2

cep 1 2
1
2

U U U 
 – середньоквадратична робоча напруга 

в лінії електропередавання; 
2 2
1 2,U U  – квадрати модулів векторів напруги на 

початку та кінці лінії відповідно;  Y g jb   – повна поперечна провідність 
лінії електропередавання (без поділу навпіл згідно П-подібної схеми 
заміщення). 

В оціночних розрахунках втрати потужності в поперечних елементах 
схеми заміщення лінії електропередавання можна визначати за номінальною 
напругою за виразом 

  2
нYS U g jb  

,                                             (2.6) 
де Uн – номінальна напруга лінії електропередавання. 

Аналіз виразів (2.5) та (2.6) свідчить, що втрати потужності в 
поперечних провідностях містять дві складові: активну та ємнісну.  

Втрати активної потужності в поперечних елементах визначаються 
втратами потужності на корону в повітряних лініях електропередавання та 
діелектричними втратами в ізоляції кабельних ліній: 
 кYP P   для повітряних ліній;  

    зар tgYP Q  для кабельних ліній,  
де Pк – втрати активної потужності на корону в повітряних лініях 
електропередавання; Qзар – зарядна потужність кабельної лінії; tg – тангенс 
кута діелектричних втрат кабельних ліній. 

Ємнісні втрати в поперечних провідностях ліній електропередавання 
зазвичай називають зарядною потужністю лінії. Такі втрати, відповідно до 
київської електротехнічної школи, мають додатній знак. Тому гілки 
поперечних провідностей схем заміщення ліній електропередавання можна 
розглядати як джерела реактивної потужності в електричних системах.  
 
 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Наведіть місця локалізації змінних втрат потужності в лініях 
електропередавання. 

2. Наведіть місця локалізації незмінних втрат потужності в 
повітряних та кабельних лініях електропередавання. 

3. Наведіть вирази для визначення втрат потужності в лініях 
електропередавання, обумовлених робочими струмами. 

4. Наведіть вирази для визначення втрат потужності в лініях 
електропередавання, обумовлених робочою напругою. 

 
 ЛІТЕРАТУРА 
[2], стор. 96-99; [3], стор. 70-71; [4], стор. 71-73; [9], стор. 113-114; 
[10], стор. 69-70; [14], стор. 51-53. 
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where 1 10,U I 
, 2 20,U I 

 are vectors of leakage voltage and currents at the sending and 

receiving ends of the transmission line respectively;
 2 2

cep 1 2
1
2

U U U 
is the 

root-mean-square operating voltage of the transmission line;
2 2
1 2,U U  are squares of 

the modules of voltage vectors at the sending and receiving ends of the 

transmission line respectively;Y g jb  are full transversal conductivity of the 
line (without dividing into two, according to П-shaped equivalent circuit). 

In evaluation calculations the power losses in transversal elements of a 
transmission line equivalent circuit can be determined from the rated voltage by 
the expression 

  2
нYS U g jb  

,                                                (2.6) 
where Uн is the rated voltage of the transmission line. 

The analysis of expressions (2.5) and (2.6) shows that power losses in the 
transversal conductivity contain two components, which are active and capacitive.  

Active power losses in the transversal elements are determined by corona 
power losses in overhead transmission lines, and dielectric losses in the isolation of 
cable lines: 
 кYP P    for overhead transmission lines; 

    зар tgYP Q  for cable lines, 
where Pк is corona active power losses in the overhead transmission lines; Qзар 
is charging capacity of the cable line; tg is tangent of an angle of dielectric losses 
of the cable lines. 

Capacitive losses in transversal conductivity of transmission lines are 
usually called charging capacity of the line. These losses, as adopted by Kyiv 
school of electrical engineering, are of a positive sign. Therefore, branches of 
transerval conductivity of transmission line equivalent circuits can be viewed as a 
source of reactive power in electric systems. 
 
 CONTROL QUESTIONS 

1. What are the locations of variable power losses in transmission lines? 
2. What are the locations of invariable power losses in overhead and cable 

transmission lines? 
3. Give the expressions for determining power losses in transmssion lines, 

caused by operating currents. 
4. Give the expressions for determining power losses in transmission lines, 

caused by operating voltage. 
 

REFERENCES  
[2], p. 96-99; [3], p. 70-71; [4], p. 71-73; [9], p. 113-114; [10], p. 69-70; [14], p. 
51-53. 
 



203 
 

 
2.9 ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В СИЛОВИХ  

ТРАНСФОРМАТОРАХ ТА АВТОТРАНСФОРМАТОРАХ 
  

 Втрати потужності в силових трансформаторах мають дві складові, які 
визначаються робочим струмом в обмотках трансформатора та робочою 
напругою на його затискачах. Відповідно до Г-подібної схеми заміщення, 
втрати від робочого струму спостерігаються в гілках повздовжніх опорів, а 
втрати від робочої напруги у контурі намагнічування силового 
трансформатора. Втрати потужності в силових трансформаторах можна 
визначити за його паспортними даними та параметрами робочого режиму. 
 Втрати потужності у поперечному контурі намагнічування мають 
активну та індуктивну складові, які чисельно дорівнюють втратам 
потужності в досліді неробочого ходу: 
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                              (2.7) 

 Для визначення втрат реактивної потужності в контурі намагнічування 
потрібно на попередньому етапі визначити реактивну складову струму 
неробочого ходу. Проте для сучасних потужних трансформаторів активна 
складова струму незначна і нею можна знехтувати. 
 Втрати реактивної потужності в контурі поперечної провідності 
трансформаторів носять індуктивний характер. Саме тому у виразі (2.7) такі 
втрати представлені з від’ємним знаком. 
 Втрати потужності в обмотках трансформаторів від протікання струмів 
навантаження визначаються за даними дослідів короткого замикання 
відповідно до типу конструктивного виконання трансформатора. 
 Так, для двообмоткового трансформатора для визначення втрат 
потужності у поздовжній гілці схеми заміщення застосовують вирази: 
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       (2.8) 

 У виразах (2.8) т

S
S

 
 – коефіцієнт завантаження обмоток 

трансформатора; S – модуль потужності навантаження трансформатора; Sт – 
номінальна потужність трансформатора. 
 Введення коефіцієнта завантаження обмоток у вирази (2.8) 
пояснюється наступними міркуваннями. Справа в тому, що характеристики 
досліду короткого замкнення визначають виходячи з номінального 
завантаження 
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2.9 DETERMINATION OF POWER LOSSES IN POWER 

TRANSFORMERS AND AUTOTRANSFORMERS 
 
 Power losses in power transformers have two components, determined by 
the operating current in windings of the transformer, and the operating voltage at 
the terminals. According to the inverted Г-shaped equivalent circuit, operating 
current losses occur in the branches of longitudinal resistance, and operating 
voltage losses occur in the magnetisation loop of the power transformer. Power 
losses in powers transformers can be determined by trasnformer’s nameplate 
(rating) data, and parameters of operating conditions. 
 Power losses in the transversal magnetization loop have active and inductive 
components, which are numerically equal to power losses in an open-circuit test: 
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    (2.7) 

 To determine reactive power losses in a magnetisation loop it is necessary to 
preliminary find out the reactive component of no-load current. However, in 
modern high-power transformers the active component of current is insignificant, 
and can be neglected. 
 Reactive power losses in the transversal conductivity loop of transformers 
have inductive character. For this reason, in expression (2.7) these losses are given 
with a negative sign. 
 Power losses in transformer windings caused by the flow of load currents are 
determined by short-circuit tests according to the type of transformer design. 
 For example, to determine power losses in the branch of transversal 
conductivity of a double-winding transformer equivalent circuit the following 
expressions are used: 
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       (2.8) 

In expressions (2.8) т

S
S

 
 is the load factor of transformer windings; S is 

the module of power of transformer load; Sт is the rated power of transformer. 
Introduction of the winding load factor into expressions (2.8) can be 

explained in the following way. The fact is that short-circuit test characteristics are 
determined by the rated load of  
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вторинної обмотки силового трансформатора. В дійсності навантаження 
обмоток трансформатора відрізняється від номінального та визначається 
стохастичними процесами виробництва та споживання електричної енергії. 
Тому під час визначення втрат потужності в обмотках силового 
трансформатора від протікання робочих струмів необхідно враховувати 
зміну втрат відносно даних досліду короткого замкнення пропорційно 
квадрату струму навантаження, що і враховує квадрат коефіцієнта 
завантаження обмоток трансформатора. 

Зазначимо, що для визначення втрат реактивної потужності в обмотках 
силового трансформатора потрібно на попередньому етапі визначити 
реактивну складову напруги короткого замкнення. Проте для сучасних 
потужних трансформаторів активна складова напруги незначна і нею можна 
знехтувати. 

Для триобмоткових силових трансформаторів та автотрансформаторів 
втрати потужності від протікання робочих струмів по обмотках визначають 
окремо для кожної обмотки за виразами: 
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                                         (2.9) 

де Pк.в, uк.в, Pк.c, uк.c, Pк.н, uк.н – фіктивні характеристики дослідів 
короткого замкнення, віднесені до обмоток високої, середньої та низької 
напруг відповідно; в в тS S  , с с тS S  , н н тS S   – коефіцієнти 
завантаження обмоток високої, середньої та низької напруг відповідно; Sв, Sc, 
Sн – модулі потужностей навантаження обмоток високої, середньої та низької 
напруг відповідно.  

Зауважимо, що навантаження обмоток триобмоткових силових 
трансформаторів відрізняються. Відповідно до першого закону Кірхгофа 
потужність навантаження первинної обмотки високої напруги дорівнює 
геометричній сумі потужностей навантажень вторинних обмоток середньої 
та низької напруг. Тому коефіцієнт завантаження первинної обмотки 
зазвичай не дорівнює алгебраїчній сумі коефіцієнтів завантаження вторинних 
обмоток: 
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Якщо триобмотковий трансформатор виконаний із скороченими 

обмотками, то перед визначенням втрат потужностей, на попередньому етапі, 
характеристики дослідів короткого замкнення необхідно перерахувати до 
номінальної потужності трансформатора (до умов первинної обмотки 
трансформатора). 

Втрати реактивної потужності в обмотках силового трансформатора 
носять індуктивний характер, тому у виразах (2.8) та (2.9) вони записані зі 
знаком мінус. 
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the power transformer secondary winding. In practice, the load of transformer 
windings differs from the rated load, and is determined by stochastic processes of 
power generation and consumption. Therefore, when determining power losses in 
windings of the power transformer caused by the flow of operating currents it is 
necessary to consider a change in losses with respect to the short-circuit test data, 
being proportional to the square of load current, and it is what the square of load 
factor of transformer windings implies. 

Note that to determine the reactive power losses in power transformer 
windings it is necessary to preliminary find out the reactive component of 
impedance voltage. However, in modern high-power transformers the active 
component of voltage is insignificant, and can be neglected. 

For three-winding power transformers and autotransformers the power 
losses caused by the flow of operating currents in the windings are determined 
separately for each of the windings by the expressions: 
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where Pк.в, uк.в, Pк.c, uк.c, Pк.н, uк.н are fictitious characteristics of the short-
circuit tests, related to high-, medium-, and low-voltage windings, 
respectively; в в тS S  , с с тS S  , н н тS S   are load factors of high-, 
medium-, and low-voltage windings, respectively; Sв, Sc, Sн are the modules of 
load power of high-, medium-, and low-voltage windings, respectively. 

Note that loads of windings of three-winding power transformers differ. 
According to Kirchhoff’s first law the load power of primary high-voltage winding 
is equal to a geometrical sum of load power of secondary windings of medium-, 
and low-voltage. Therefore, the load factor of the primary winding is not usually 
equal to an algebraic sum of load factors of secondary windings: 
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If a three-winding transformer is designed with split windings, before 

determining power losses it is necessary to preliminary convert short-circuit tests 
characteristics to the rated power of the transformer (i.e. to the conditions of the 
primary winding of the transformer). 

Reactive power losses in the windings of power transformer have inductive 
character; therefore, in expressions (2.8) and (2.9) they are given with a minus 
sign. 
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 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 
1. Наведіть місця локалізації змінних втрат потужності в силових 

трансформаторах та автотрансформаторах. 
2. Наведіть місця локалізації незмінних втрат потужності в силових 

трансформаторах та автотрансформаторах. 
3. Наведіть вирази для визначення втрат потужності в силових 

трансформаторах, обумовлених робочими струмами. 
4. Наведіть вирази для визначення втрат потужності в силових 

трансформаторах, обумовлених робочою напругою. 
5. Наведіть визначення коефіцієнтів завантаження обмоток силового 

трансформатора. 
6. Поясніть положення про те, що алгебраїчна сума коефіцієнтів 

завантаження вторинних обмоток триобмотоквого трансформатора 
зазвичай не дорівнює коефіцієнту завантаження первинної обмотки. 

 
 ЛІТЕРАТУРА 
[2], стор. 99-100; [3], стор. 234-236; [4], стор. 77-78; [7], стор. 92-93; 
[9], стор. 114-116; [10], стор. 70-71; [14], стор. 52-53. 
 
 2.10 ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 
 
 Втрати енергії в електричних мережах можна визначити як добуток 
втрат активної потужності на час, протягом якого електрична система 
працювала з відповідним навантаженням. Оскільки навантаження 
електричної системи постійно змінюється, то для визначення втрат енергії 
протягом певного періоду слід обчислити інтеграл вигляду: 

 
   

0

T

A P t dt
,                                        (2.10) 

де  P t – функція зміни втрат активної потужності протягом часу; Т – 
термін часу, протягом якого визначають втрати енергії (для визначення втрат 
енергії протягом року  8760T  год). 
 Як зазначалося раніше, втрати потужності поділяють на змінні та 
постійні. До першої групи відносять втрати, обумовлені робочими струмами, 
а до другої – робочою напругою. 
 Для визначення втрат енергії, обумовлених робочою напругою 
устаткування, наприклад втрат енергії на корону, умовно вважають, що 
робоча напруга протягом року є незмінною та дорівнює номінальній напрузі. 
За цих умов такі втрати енергії протягом року визначають за виразом: 

                                        рік рікYA P T ,  
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 CONTROL QUESTIONS 
 
1. Describe the locations of variable power losses in power transformers and 

autotransformers. 
2. Describe the locations of invariable  power losses in power transformers and 

autotransformers. 
3. Give the expressions for determining the power losses in power transformers 

caused by operating currents. 
4. Give the expressions for determining the power losses in power transformers 

caused by operating voltage. 
5. Give the definitions of load factors of power transformer windings. 
6. Explain why the algebraic sum of load factors of the secondary windings of a 

three-winding transformer is not usually equal to the load factor of the primary 
winding. 
 

 REFERECNES 
[2], p. 99-100; [3], p. 234-236; [4], p. 77-78; [7], p. 92-93; [9], p. 114-116; [10], 
p. 70-71; [14], p. 52-53. 
 
 2.10 ENERGY LOSSES IN ELECTRICAL NETWORKS 
 
 Energy losses in electrical networks can be determined as the product of 
active power losses and time during which the electric system was operated at an 
appropriate load. As the load of electric system is constantly changing, to 
determine energy losses during a certain period it is necessary to calculate the 
following integral: 

 
   

0

T

A P t dt
,                                           (2.10) 

where  P t is the function of active power loss changes during a certain time; Т 
is the time during which energy losses are determined (for determination of energy 
losses during a year  8760T ). 
 As previously mentioned, power loss is divided into variable and invariable. 
The first group refers to the losses caused by operating currents, and the second 
one to those caused by operating voltage. 
 In determining the energy losses caused by operating voltage of the 
equipment, for example corona energy losses, it is assumed for convenience that 
the operating voltage during a year remains invariable, and is equal to the rated 
voltage. Under such conditions the energy losses during a year is determined by 
the expression: 

                                                рік рікYA P T , 
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де PY – втрати активної потужності в гілках поперечних провідностей схем 
заміщення устаткування електричних мереж; Трік – час знаходження  
устаткування під напругою протягом року.  
 Для визначення втрат енергії, обумовлених протіканням робочого 
струму в устаткуванні, безпосереднє використання виразу (2.10), є 
невиправданим, оскільки потребує величезних обсягів розрахунків втрат 
активної потужності в устаткуванні електричних мереж за кожного 
поточного значення навантаження системи. Тому в практиці 
електротехнічних розрахунків зазвичай використовують інші підходи, які 
базуються на використанні інтегральних показників функціонування 
електричної системи. 
 Втрати потужності в повздовжніх елементах схем заміщення 
устаткування електричних мереж визначаються узагальненим виразом: 
 

                                   , 
 
де S – модуль повної потужності; R – активний опір поздовжніх елементів 
схем заміщення устаткування електричних мереж. 
 Таким чином вираз (2.10) для визначення втрат енергії в електричній 
мережі набуває вигляду 
 
                          , 

  
де i – індекс поточного елемента електричної мережі; Pi(t) – поточне 
значення навантаження i-го елемента електричної мережі відповідно до 
графіку навантаження; cosсерi – середньозважене значення коефіцієнта 
потужності i-го елемента електричної мережі. 
 Графік навантаження електричної мережі за тривалістю можна 
перерахувати до квадратичних координат (квадрат потужності – час), як 
представлено на рис. 2.18. Такі графіки можуть бути безперервними, або 
ступінчастими. 
 Очевидно, що площа фігури, обмежена квадратичним графіком 
навантаження за тривалістю пропорційна втратам енергії протягом 
відповідного терміну: 
   
               для безперервного графіку; 
 
   для ступінчатого графіку. 
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where PY is the active power losses in the branches of transversal conductance of 
the equipment of electrical networks; Трік is the time the equipment is energized 
during a year. 
 For determining the energy losses caused by operating current flowing in the 
equipment, it is unreasonable to use expression (2.10) directly as it requires a lot of 
calculations of active power losses in the electrical network equipment for each of 
the current value of the load in the system. Therefore, in engineering calculation 
practice other approaches are usually used, which are based on the application of 
integrated parameters of electric system operation. 
 Power losses in longitudinal elements of equivalent circuits of the electrical 
network equipment are determined by the generalized expression: 
 

                            , 
 
where S is the total power module; R is the pure resistance of longitudinal 
elements of equivalent circuits of the electrical network equipment. 
 Thus, expression (2.10) for determining energy losses in the electrical 
network is turned into 
 
                                     , 

 
where i is the index of actual element of the electrical network; Pi(t) is the current 
value of the load of i-th element of the electrical network according to the load 
curve; cosсерi is the weighted value of power factor of i-th element of the 
electrical network. 
 The load duration curve of electrical network can be transformed into 
quadratic co-ordinates (squared power versus time), as shown in Fig. 2.18. These 
can be continuous, or step curves. 
 It is obvious that the area of the figure of a quadric load duration curve is 
proportional to the energy losses during appropriate time period: 
 
       – for the continuous curve; 
  
  – for the step curve. 
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 Рис. 2.18. Квадратичний графік навантаження за тривалістю 
  
 Отриманий квадратичний графік навантаження за тривалістю можна 
замістити прямокутним графіком, ордината якого дорівнює квадрату 
максимального навантаження, а площа – така само, як під реальним 
графіком. Абсциса такого графіку визначає час максимальних втрат 
(рис. 2.19). 
 
 Час максимальних втрат – це такий фіктивний час, протягом якого 
електрична система працює з максимальним навантаженням та втратами 
енергії, такими самими, що і за реальним графіком. В практиці 
електротехнічних розрахунків час максимальних втрат зазвичай позначають 
грецькою літерою  та розраховують за формулами: 
 

   

 
 


8760

2

0
2

max

P t dt

P для безперервного графіку;  

                   

8760
2

0
2

max

iP t

P


 


 для ступінчастого графіку. 
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 Fig. 2.18. Quadric load duration curve 
 
 The quadric load duration curve obtained can be replaced by the rectangular 
curve, whose ordinate is equal to the squared peak load, and the area is as that of 
an actual curve. The x-coordinate of this curve determines the time of maximum 
losses (Fig. 2.19). 
 
 The time of maximum losses is a fictitious time during which the electric 
system is operated at the maximum load and with maximum energy losses, which 
are the same as in an actual curve. In engineering calculation practice the time of 
maximum losses is usually indicated by the Greek letter , and calculated by the 
formulas: 
 

                      

 
 


8760

2

0
2

max

P t dt

P  - for the continuous curve; 
 

                    

8760
2

0
2

max

iP t

P


 


 - for the step curve. 
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 Рис. 2.19. Графічна інтерпретація часу максимальних втрат  
  
 У свою чергу втрати енергії протягом року визначають за виразом 
 

                                maxA P ,  
де Pmax – сумарні втрати активної потужності в режимі максимальних 
навантажень. 
 Таким чином використання часу максимальних втрат дозволяє суттєво 
скоротити обсяг розрахунків, оскільки відпадає необхідність розрахунків 
втрат потужності за різних навантажень згідно графіку та приводити 
розрахунок лише для режиму максимальних навантажень. 
 Часто графіки навантаження відсутні, а відомі лише максимальні 
навантаження та час максимального навантаження. Тут час максимальних 
втрат визначають за емпіричною формулою: 

 

    
 

2
max0,124 8760

10000
T

.                        (2.11) 
 Формула (2.11) дає наближені, але досить прийнятні результати. 
 В устаткуванні електричних мереж для визначення втрат енергії при 
відсутності графіка навантаження використовують також підхід на основі 
середньоквадратичної потужності навантаження. Квадратичний графік 
навантаження за тривалістю заміщують прямокутним графіком тієї самої 
площі, абсциса якого дорівнює 8760 год. Ордината такого прямокутного 
графіку визначає середньоквадратичну потужність навантаження (рис. 2.20). 
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 Fig. 2.19. Graphical interpretation of the time of maximum loss 
 
 Further, energy loss over a year is determined by the expression 
 

          maxA P , 
where Pmax is the total active power loss under peak-load conditions. 
 Thus, using the time of maximum losses allows you to reduce greatly the 
calculations as it eliminates the necessity for calculating power losses at different 
loads according to the curve, and to do calculations only for peak-load conditions. 
 Load curves are often unavailable, and what is known is the peak load, and 
the time of maximum load. Here, the time of maximum losses is determined by the 
empirical formula: 
 

 

    
 

2
max0,124 8760

10000
T

.                                       (2.11) 
  
 Formula (2.11) gives approximate, but quite acceptable results. 
 For determination of energy losses in the electrical network equipment 
without a load curve it is also possible to use the approach based on root-mean-
square power of the load. A quadric load duration curve is replaced by a 
rectangular curve of the same area, whose x-coordinate equals 8,760 hours. The Y-
coordinate of this rectangular curve determines root-mean-square power of the 
load (Fig. 2.20). 
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 Рис. 2.20. Графічна інтерпретація середньоквадратичного навантаження 
 
 Середньоквадратичне навантаження устаткування електричних 
мереж – це таке навантаження з яким устаткування працює протягом року з 
втратами енергії, такими самими, що й за реальним графіком. 

 

 



8760

2

0
сер 8760

P t dt
P

для безперервного графіку;  

 





8760

2

0
сер 8760

tP t
P

 для ступінчастого графіку.  
 Тут втрати енергії протягом року визначають за виразом 

 

 
     

2

сер

н сер

8760
cos
P

A R
U ,  

де Uн – номінальна напруга устаткування; cosсер – середньозважене значення 
коефіцієнта потужності. 
 Таким чином для визначення сумарних втрат енергії необхідно скласти 
втрати енергії в поперечних і повздовжніх елементах схеми заміщення. Так, 
для визначення втрат енергії в лінії електропередач, яка була ввімкнена під 
напругу протягом всього року необхідно скористатися виразами: 

 


        
2 2

3max max
к 028760 10P QA P l r l

U , 
або 
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 Fig. 2.20. Graphical interpretation of root-mean-square load 
 
 The root-mean-square load of the equipment of electrical network 
equipment s is the load at which the equipment operates over a year with energy 
losses which are the same as that of an actual curve. 

              

 



8760

2

0
сер 8760

P t dt
P

 - for the continuous curve; 

              





8760

2

0
сер 8760

tP t
P

- for the step curve. 
 
 Here, the energy losses over a year are determined by the expression 

              

 
     

2

сер

н сер

8760
cos
P

A R
U ,  

where Uн is the rated rated voltage of the equipment; cosсер is the weighted value 
of power factor. 
 Thus, to determine the total energy losses it is necessary to sum up energy 
losses in the transversal and longitudinal elements of an equivalent circuit. Thus, to 
determine the energy losses in a power transmission line which is energized all 
year long it is necessary to use the expressions: 

             


        
2 2

3max max
к 028760 10P QA P l r l

U , 
Or 
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2
сер 3

к 02
н

10 8760
S

A P l r l
U

, 
де Pк – питомі втрати активної потужності на корону; r0 – питомий 
активний опір лінії; l – довжина лінії. 
 Множник 103 в другій складовій формули призначений для 
переведення втрат активної потужності з МВт до кВт.  
 Для двообмоткового трансформатора втрати енергії визначають за 
виразами: 

         2
н.х к.з8760A P P , 

або 

        2
н.х к.з сер 8760A P P

, 

де 
  сер

сер
т

S
S  – коефіцієнт завантаження обмоток трансформатора за 

середньоквадратичного навантаження. 
 Для триобмоткового трансформатора маємо такі вирази: 

                2 2 2
н.х к.в в к.с с к.н н8760A P P P P

, 
або 

              2 2 2
н.х к.в сер.в к.с сер.с к.н сер.н 8760A P P P P

, 

де 
  сер.в

сер.в
т

S
S , 

  сер.с
сер.с

т

S
S , 

  сер.в
сер.в

т

S
S  – коефіцієнти завантаження 

обмоток високої, середньої та низької напруги трансформатора за 
середньоквадратичних навантажень відповідних обмоток. 
 У ряді випадків може виявитися доцільним визначати роздільно втрати 
електроенергії від потоків активної та реактивної потужностей: 

               
де    і    визначаються відповідно через час використання максимуму Та  і  
Тр  відповідно активної та реактивної складових потоку потужності; число 
годин використання максимуму реактивної складової потоку потужності 
повинно визначатися по площі річних графіків реактивної потужності. Для 
мереж 35 кВ та 110 кВ у більшості випадків Тр = (0,7÷0,8)Та . При цьому слід 
мати  на увазі, що зменшення Тр  означає підвищення середнього за рік рівня 
напруги на приймальних кінцях ліній і приводить до деякого зниження втрат 
від потоків активної потужності, що у величині  не враховується.  
 Втрати електроенергії в загальній кількості втрат в мережах загального 
користування приблизно розподіляються так, як представлено в таблиці 2.1. 
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2
сер 3

к 02
н

10 8760
S

A P l r l
U

, 
where Pк is the specific corona active power loss; r0 is the specific pure resistance 
of the line; l is the length of the line. 
 The multiplier 103 in the second part of the formula is needed to transform 
active power loss from МW to kW. 
 For two-winding transformers energy losses are determined by the 
expressions: 

         2
н.х к.з8760A P P , 

or 

        2
н.х к.з сер 8760A P P

, 

where
  сер

сер
т

S
S is the load factor of transformer windings in case of root-mean-

square load. 
 For a three-winding transformer there are the expressions: 

                2 2 2
н.х к.в в к.с с к.н н8760A P P P P

, 
or 

              2 2 2
н.х к.в сер.в к.с сер.с к.н сер.н 8760A P P P P

, 
 

where
  сер.в

сер.в
т

S
S , 

  сер.с
сер.с

т

S
S , 

  сер.в
сер.в

т

S
S are load factors of transformer 

windings of high-, medium-, and low-voltage of the transformer in case of root-
mean-square load of appropriate windings. 
 In some cases it may be practicable to determine energy losses apart from 
flow of active and reactive power: 

             
where  and are determined by the time of using maximum Та and Тр according 
to the active and reactive components of power flow; the number of hours of using 
the maximum of a reactive component of power flow must be determined by the 
area of annual reactive power curves. In most of the cases for 35 kV and 110 kV 
networks Тр = (0,7÷0,8)Та. Thus, it is necessary to take into account that a decrease 
in Тр means an increase in the average annual voltage level at the receiving ends of 
the lines, and leads to some reduction of losses caused by active power flow, which 
are not considerd in quantity . 
 Energy losses in the total amount of losses in networks of general 
application are roughly distributed in the manner presented in Table 2.1. 
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Втрати енергії в трансформаторах і автотрансформаторах становлять близько 
30% сумарних втрат у мережі відповідного ступеня напруги. 
 
Таблиця 2.1. Структура втрат електроенергії по класам напруг  

Електроустановки та процеси  
 

Втрати електроенергії , % 

                 ЛЕП 330-750 кВ 11 
                 ЛЕП 220 кВ  15 
                 ЛЕП 35-150 кВ 41 
                 ЛЕП 0,4-20 кВ 2 
Втрати на корону 2 
Інші елементи мережі (реактори,  
генератори, що працюють у 
режимі синхронного 
компенсатора, вимірювальні 
прилади, трансформатори струму 
та напруги) 

 
 
 
3 
 
 

Власні потреби підстанції 
 

2 

 
 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Наведіть загальний вираз для визначення втрат енергії в електричній 
мережі. 

2. Наведіть вираз для визначення втрат енергії, обумовлених дією 
робочої напруги. 

3. Що являють собою квадратичні графіки навантаження за 
тривалістю? 

4. У чому полягає основна властивість квадратичних графіків 
навантаження? 

5. Наведіть визначення часу максимальних втрат. 
6. Наведіть вираз для визначення втрат енергії протягом року із 

застосуванням часу максимальних втрат. 
7. Наведіть вираз емпіричної формули для визначення часу 

максимальних втрат. 
8. Наведіть визначення середньоквадратичного навантаження. 
9. Наведіть вираз для визначення втрат енергії протягом року із 

застосуванням середньоквадратичного навантаження. 
10. Наведіть вирази для визначення втрат енергії протягом року в   

лінії електропередавання. 
11. Наведіть вирази для визначення втрат енергії протягом року в 

силовому двообмотковому трансформаторі. 
12. Наведіть вирази для визначення втрат енергії протягом року в 

силовому триобмотковому трансформаторі. 
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Energy losses in transformers and autotransformers make about 30% of the total 
losses in the network of appropriate voltage level. 
 
Table 2.1. Structure of energy losses depending on voltage level 
 

Electrical installations and processes 
 

Energy losses, % 
 

330-750 kV power transmission line 11 
220 kV power transmission line 15 
35-150 kV power transmission line 41 
0.4-20 kV power transmission line 2 
corona losses 2 
other elements of the network (reactors; 
generators operating in the mode of 
synchronous capacitor; measuring 
instruments, current and voltage 
transformers) 

 
 
 
 
3 

auxiliaries of substantions 2 

 
 CONTROL QUESTIONS 

1. Give the general expression for determining energy losses in the electrical 
network. 

2. Give the expression for determining the energy losses caused by the effect of 
operating voltage. 

3. What do quadric load duration curves represent? 
4. What is the key characteristic of quadric load duration curves? 
5. Give the definition of time of maximum losses. 
6. Give the expression for determining energy losses over a year by using the 

time of maximum losses. 
7. Give the expression of empirical formula for determining the time of 

maximum losses. 
8. Give the definition of root-mean-square load. 
9. Give the expression for determining energy losses over a year by using root-

mean-square load. 
10. Give the expressions for determining energy losses over a year in the power 

transmission line. 
11. Give the expressions for determining energy losses over a year in a two-

winding power transformer. 
12. Give the expressions for determining energy losses over a year in a three-

winding power transformer. 
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Тема 10 РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РОБОТИ РОЗІМКНЕНИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

 
2.11 РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕНЬ ПІДСТАНЦІЇ ТА 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА ШИНАХ ВИСОКОЇ НАПРУГИ 
 
 У наближених (оціночних) розрахунках режимів роботи електричних 
мереж, для скорочення обсягу обчислень у розрахункових схемах можна не 
враховувати параметри схем заміщення силових трансформаторів. У цьому 
випадку задані навантаження, прикладені до шин СН і НН підстанції, слід 
перенести на шини  високої напруги підстанції з урахуванням втрат 
потужності в поздовжніх опорах і поперечних провідностях схем заміщення 
силових трансформаторів. 
 Таким чином, на шинах ВН підстанції формується приведене наван-
таження, що являє собою  алгебраїчну суму заданих навантажень, 
прикладених до шин СН і НН підстанції та втрат потужності в поздовжніх 
опорах і поперечних провідностях силових трансформаторів (рис.  2.21) 

 
прив
п/ст сн нн тz тy         S S S S S ,                              (2.12) 

де ΔSтz=ΔРтz+jΔQтz - втрати потужності в поздовжніх опорах обмоток одного 
(або блоку) силових трансформаторів; ΔSту=ΔРту+jΔQту  - втрати потужності в 
поперечних провідностях одного (або блоку) силових трансформаторів. 
 Для блоку з n паралельно працюючих дво- або триобмоткових 
трансформаторів втрати активної та реактивної потужностей у поперечних 
провідностях блоку визначають за однаковими виразами: 
 

 ΔРту= nΔРнх;  ΔQTу= –(nST/100)Iнх %  ,                         (2.13) 
 
де n – число паралельно включених трансформаторів на підстанції; ΔРнх, Sн, 
Інх% - паспортні дані одного із силових трансформаторів блоку, в якому 
паралельно працюють силові трансформатори одного типу і відповідно 
однакової номінальної потужності. 
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Chapter 10. CALCULATION OF OPERATION MODES OF OPEN 
ELECTRICAL NETWORKS 

 
2.11  LOAD CALCULATION FOR SUBSTATIONS AND HIGH-

VOLTAGE BUS POWER PLANTS 
 

 In the approximate calculations of operation modes of electrical networks it 
is possible to neglect the parameters of power transformer equivalent circuits in 
order to reduce the amount of calculations to be done. In this case the stated load, 
applied to medium-, and low-voltage substation buses, must be moved to the of 
high-voltage substation buses, taking into account the power losses in the 
longitudinal resistance and transversal conductance of power transformer 
equivalent circuits. 
 Thus, on high-voltage substation buses the reduced load is produced, which 
represents an algebraic sum of the stated loads applied to medium-, and low-
voltage substation buses, and power losses in the longitudinal resistance and 
transversal conductance of power transformers (Fig. 2.21) 
 

прив
п/ст сн нн тz тy         S S S S S ,                              (2.12) 

 
where ΔSтz=ΔРтz+jΔQтz is the power loss in the longitudinal resistance of windings 
of one or a block of power transformers; ΔSту=ΔРту+jΔQту is the power loss in 
transversal conductance of one or a block of power transformers. 
 For the block of n operating in parallel two- or three-winding transformers 
the active and reactive power losses in transversal conductance are determined by 
the same expressions: 
 

 ΔРту= nΔРнх;  ΔQTу= –(nST/100)Iнх %  ,                         (2.13) 
 
where n is the number of parallel transformers at a substantion; ΔРнх, Sн, Інх% are 
nameplate (rating) data of one or the block of power transformers, in which power 
transformers of similar type are connected in parallel, and thus of the same rated 
power. 
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Рис.2.21. Приведене навантаження підстанції: а - схема електрична 

принципова; б - схема розрахункова; в - схема заміщення 
 
 Втрати потужності в поздовжніх опорах схеми заміщення 
трансформатора залежать від його конструктивного виконання. Зокрема, для 
блоку з n паралельно працюючих двообмоткових трансформаторів 
використовують  залежність 
                                     ΔРтz=nΔРкзβ2, 

де т/S nS   - коефіцієнт завантаження блоку силових двообмоткових 
трансформаторів; S – модуль повної потужності, що проходить через блок n 
паралельно включених двообмоткових трансформаторів. 
 При наявності одного силового трансформатора його коефіцієнт 
завантаження  β визначають за виразом 

                                           т

S
S

 
, 

де S – модуль повної потужності, що проходить по обмотках ВН і НН 
двообмоткового трансформатора. 
 Втрати реактивної потужності в обмотках блоку двообмоткових 
трансформаторів дорівнюють  

                                  
2т

тz кз %100
nSQ U   

. 
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Fig. 2.21. Reduced load of a substation: a) the basic electric circuit; b) the design 

diagram; c) the equivalent circuit 
 
 
 Power losses in the longitudinal resistance of a transformer equivalent 
circuit depend on the design. In particular, for the block with n two-winding 
transformers operating in parallel the following relation is used: 
                                            ΔРтz=nΔРкзβ2, 

where т/S nS   is the load factor of a block of two-winding power 
transformers; S is the module of the total power passing through the block of n 
two-winding transformers connected in parallel. 
 In the presence of one power transformer the load factor β is determined by 
the expression 

                                      т

S
S

 
, 

where S is the module of total power passing in high-, and low-voltage windings of 
a two-winding transformer. 
 The reactive power losses in the windings of a block of two-winding 
transformers are equal to 

                           
2т

тz кз %100
nSQ U   

. 
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Для блоку з n паралельно працюючих силових триобмоткових 
трансформаторів для розрахунку втрат потужності в їхніх обмотках 
використовують співвідношення 

 
 2 2 2кз

тz 1 2 32
n P

Р


      
,                                        (2.14) 

де β1, β2, β3 – коефіцієнти завантаження обмоток ВН, СН і НН блоку силових 
триобмоткових трансформаторів, які визначають згідно виразів: 

 

2 2
сн нн сн нн

1 вн
т т

( ) ( )P P Q QS
nS nS

  
    

, 

 

2 2
сн сн

2 сн
т

P Q
nS


   
,                                                                    (2.15) 

 

2 2
нн нн

3 нн
т

P Q
nS


   
. 

 Коефіцієнти завантаження обмоток силових трансформаторів завжди 
дійсні величини.  
 Втрати реактивної потужності ΔQтz в обмотках блоку триобмоткових 
трансформаторів визначають згідно виразу 

 
 2 2 2т

тz 1 1кз 2 2кз 3 3кз% % %
100
nSQ U U U       

,                          (2.16) 
де  U1кз%, U2кз%, U3кз% -  фіктивні значення напруг короткого замикання в %, 
що визначаються за виразами для кожної з обмоток блоку паралельно 
працюючих трансформаторів.  
 Приведене навантаження електростанції являє собою алгебраїчну суму 

потужностей всіх її генераторів ( ГS


), навантаження власних потреб ( влпS ), 

навантаження місцевого району енергопостачання ( ìS ) і втрат потужності в 
поздовжніх опорах і поперечних провідностях підвищувальних силових 
трансформаторів, тобто 

 
ï ðèâ
å/ñò Ã âëï ì òz òyS S S S S S           

,                        (2.17) 

де величину влпS , як правило, приймають у межах 8-12% від установленої 
потужності електростанції. 
 Розрахункове навантаження підстанції (електростанції) представляє 
собою алгебраїчну суму приведеного навантаження підстанції (елек-
тростанції) і половини втрат потужностей у поперечних провідностях всіх 
ліній, що відходять від шин ВН даної підстанції (електростанції). 
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 For a block with n three-winding transformers operated in parallel 
calculations of power losses in the windings involve the relation 

 
 2 2 2кз

тz 1 2 32
n P

Р


      
,                                                    (2.14) 

where β1, β2, β3 are load factors of high-, medium-, and low-voltage windings of a 
block of three-winding power transformers, determined by the expressions: 

 

2 2
сн нн сн нн

1 вн
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nS nS

  
    

, 

 

2 2
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,                                                                    (2.15) 
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. 

 Load factors of the windings of power transformers are always real values. 
 Reactive power losses ΔQтz in the windings of a block of three-winding 
transformers are determined by the expression 

 
 2 2 2т

тz 1 1кз 2 2кз 3 3кз% % %
100
nSQ U U U       

,                          (2.16) 
where U1кз%, U2кз%, U3кз% are fictitious values of impedance voltage in %, 
determined by the expressions for each of the windings of a block of transformers 
operating in parallel. 
 The reduced load of a power plant represents an algebraic sum of power of 

all the generators ( ГS


 ), load of auxiliaries ( влпS ), load of local area of power 

supply ( ìS ), and power losses in the longitudinal resistance and transversal 
conductance of step-up transformers, i.e. 
 

 
ï ðèâ
å/ñò Ã âëï ì òz òyS S S S S S           

,                        (2.17) 
 

where the quantity влпS is usually accepted within the limits of 8-12 % of power 
plant installed capacity. 
 The design load of a substation (power plant) represents an algebraic sum of 
the reduced load of substation (power plant), and half of the power losses in the 
transversal conductance of all the lines coming from high-voltage buses of this 
substation (power plant). 
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 У мережах напругою до 220 кВ включно поперечною активною 
провідністю ліній нехтують і тому в таких випадках до приведеного 
навантаження підстанції (електростанції) слід алгебраїчно додавати  
лише половину суми зарядних потужностей всіх ліній, що відходять у 
схему від шин ВН конкретної підстанції (електростанції). 
 
 Таким чином, розрахункове навантаження підстанції визначають 
виразом 

розр прив прив 2 прив 2
п/ст п/ст зар п/ст л н п/ст 0 н0,5 0,5 0,5         

i i
i

S S j Q S j В U S j b l U
,        (2.18) 

де Вл – ємнісна поперечна провідність всіх і-х ліній, що відходять у схему від 

шин ВН підстанції; 0ib  - погонна ємнісна провідність і-ої лінії, яка 

характеризується довжиною lі; 
прив
п/ст
S  - приведене навантаження підстанції, що 

розраховують згідно виразу (2.12). 
 Для електростанції розрахункове навантаження визначають по 
аналогічному виразу 

 

розр прив прив 2
е/ ст е/ ст зар е/ ст 0 н0,5 0,5 i i

i
S S j Q S j b l U      

, 

де 
прив
е/ст
S  - приведене навантаження електростанції (2.12). 

 
 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Як знаходиться розрахункове навантаження підстанції? 
2. Як знаходиться приведене  навантаження підстанції? 
3. Як визначається приведене  навантаження електростанції? 
4. Що таке розрахункове навантаження електростанції? 
5. Чим відрізняютьсявтрати активної (реактивної потужностей) у по-

перечних провідностях дво- або триобмоткових трансформаторів і як 
вони визначаються? 

6. Як визначається розрахункове навантаження підстанції з лініями 
напругою вище 220 кВ? 
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 In the networks of up to 220 kV inclusive the transversal conductance of 
the lines is neglected so that in this case to the reduced load of a substation 
(power plant) it is necessary to add only half of the sum of charging capacity of 
all the lines that come to the circuit from high-voltage buses of a certain 
substation (power plant). 
 
 
 Thus, the design load of a substation is determined by the expression 

розр прив прив 2 прив 2
п/ст п/ст зар п/ст л н п/ст 0 н0,5 0,5 0,5         

i i
i

S S j Q S j В U S j b l U
,       (2.18) 

where Вл is the capacitive transversal conductance of all і-х lines that come to the 

circuit from high-voltage buses of the substation; 0ib  is the capacitive susceptance 

per unit length of і-lines, which is characterised by length  lі;  
прив
п/ст
S is the reduced 

load of the substation, calculated according to expression (2.12). 
 For a power plant the design load is determined by similar expressions 

 

розр прив прив 2
е/ ст е/ ст зар е/ ст 0 н0,5 0,5 i i

i
S S j Q S j b l U      

, 

where 
прив
е/ст
S is the reduced load of the power plant (2.12). 

 
 CONTROL QUESTIONS 

1. How can we obtain the design load of a substation? 
2. How can we obtain the reduced load of a substation? 
3. How is the reduced load of a power plant determined? 
4. What is the design load of a power plant? 
5. What is the difference between active (reactive) power in transversal 

conductance of two-, or three-winding transformers? How are they 
determined? 

6. How is the design load of a substation with the lines of above 220 kV 
determined? 
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 2.12 ПОТУЖНОСТІ ПОЧАТКІВ, КІНЦІВ ТА 
СЕРЕДНЬОЛІНІЙНА ПОТУЖНІСТЬ ДІЛЯНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
МЕРЕЖІ 

 При передачі по і-й ділянці схеми мережі деякої потужності iS  завжди 

мають місце повні втрати потужності  на цій ділянці iS  . Саме тому 

розрізняють потужність початку і-ої ділянки iÏS , потужність кінця 

ділянки кiS  і її середньо-лінійну потужність iS  (рис. 4.2). 
 

кіU
піU

і i iZ r jx 

і і іS P jQ 

 
 
 Рис. 2.22. Середньолінійна потужність і-ої ділянки 
 
 Потужності початку і кінця ділянки відрізняються одна від одної тільки 

на величину повних втрат потужності iS   на цій ділянці:  
êiÏ i iS S S   

,                                                 (2.19) 
iê iÏ iS S S   

 .                                                 (2.20) 

 Середньолінійна потужність ділянки iS відрізняється від потужностей 
початку та кінця і-ої ділянки мережі тільки на половину повних втрат 
потужності на цій ділянці, тобто: 

0,5i iÏ iS S S    
, 

к 0,5i i iS S S    
. 

 Потужності початків ділянок iÏS  завжди визначаються напругами 

початків ділянок iÏU , а потужності кінців ділянок кiS  – напругами кінців 

ділянок  кiU . Для середньолінійної потужності ділянки, що є фіктивною 
розрахунковою величиною, вводять поняття фіктивної напруги середини і-ої 
ділянки, модуль якої визначають згідно виразу середньоквадратичного 
значення напруги 

 2 2
c ê0,5i iÏ iU U U 

.                               (2.21) 
 Потокорозподіл потужностей по ділянках схеми мережі, знайдений по 
заданих електричних навантаженнях пунктів схеми (тобто без врахування 
втрат потужності в поздовжніх елементах схеми заміщення) можна 
розглядати як потокорозподіл середньолінійних потужностей.  
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 2.12 POWER OF THE SENDING END, RECEIVING END, AND 
MIDDLE SECTIONS OF ELECTRICAL NETWORK 

In transmitting power iS  over і-th section of the network diagram there is 

always overall power loss in this section iS  . For this reason, we distinguish 

between the power at the beginning of i-th section iÏS , the power at the end of the 

section кiS , and the power of the middle section iS  (Fig. 4.2). 
 

кіU
піU

і i iZ r jx 

і і іS P jQ 

 
 
Fig. 2.22. Power of the middle line of i-th section 
 
The power of the sending end and that of receiving end of the section differ 

from each other only in the value of overall power loss iS   in this section: 
 

êiÏ i iS S S   
,                                              (2.19) 

iê iÏ iS S S   
 .                                             (2.20) 

The power of the middle line section iS  differs from the power of the 
sending end and the power of the receiving end of i-th section of the network only 
in half of overall power loss in this section, in other words: 

0,5i iÏ iS S S    
, 

к 0,5i i iS S S    
. 

The power of the sending ends of the sections iÏS is always determined by 

the voltage at the beginning of the sections iÏU , and the power of the receiving 

ends of the sections кiS  is determined by the voltage at the ends of the 

sections кiU . For the power of middle line section, which is a fictitious design 
value, the concept of fictitious voltage of the middle line i-th section is introduced, 
and its module is determined by the expression of root-mean-square voltage 

 2 2
c ê0,5i iÏ iU U U 

.                               (2.21) 
Power flow in the sections of network diagram, determined by stated electric 

loads at the points of the diagram (that is without taking into account the power 
losses in longitudinal elements of equivalent circuit) can be considerd to be the 
flow of power of the middle line section. 
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2.12  РОЗРАХУНОК РЕЖИМУ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ 

МЕРЕЖІ 
Розрізняють розрахунки  режиму напруги в пунктах схеми   за умовами 

початку або кінця. При розрахунку за умовами початку або кінця ділянки 

мережі завжди відомі рівні напруги на початку iпU  або кінці кiU  ділянки. 

Визначенню підлягають рівні напруги, відповідно, на кінці кiU  або початку 

iпU  ділянки мережі (рис. 2.23 і рис.2.24).  

к ?іU 
піU

і i iZ r jx 

п п пі і іS P jQ 

кі
U
піU

і
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і i
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і
iI x іU



'
iU 

'' i
U
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Рис. 2.23. Векторна діаграма розрахунку напруги за умовами початку 
При розрахунку за умовами початку (припустимо, що вектор напруги 

Uіпзбігається з віссю дійсних значень величин),  отримуємо (рис. 2.23) 
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,                   (2.22) 
де Ріп, Qіп – активна (МВт) і реактивна (МВАр) потужності на початку і-ої 
ділянки мережі. 

Вираз (2.22) інтерпретують векторною діаграмою, що представлена на 

рис.2.23. Тут величина п п п( ) /i i i i i iU P r Q x U    (кВ) представляє собою 
поздовжню складову падіння напруги на і-й ділянці мережі; 

п п п( ) /i i i i i iU P x Q r U    (кВ) – поперечну складову падіння напруги на і-й 

ділянці мережі; iU  - падіння напруги на і-й ділянці мережі, що являє собою 
геометричну різницю векторів напруги на початку та в кінці і-ої ділянки 
мережі, тобто геометрична різниця напруги на почату та кінці лінії є падіння 
напруги. Алгебраїчну різницю напруги на почату та кінці лінії називають 
втратою напруги падіння напруги  
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2.13  CALCULATION OF VOLTAGE CHARACTERISTICS IN THE 
ELECTRICAL NETWORK 

One distinguishes between calculation of voltage characteristics at points in 
the network diagram under conditions of sending or receiving ends of the line. In 
calculating under conditions of sending or receiving ends of a network section the 

voltage levels at the sending end iпU  or receiving end кiU  of the section are 
always known. Thus, one can determine the voltage levels at the receving end 

кiU or at the sending end iпU  of a network section (Fig. 2.23 and Fig. 2.24). 
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 Fig. 2.23. Vector diagram of calculating the voltage under conditions of 

sending end of a line section 
Calculating under conditions of the sending end of a section (assuming that 

the voltage vector Uіп coincides with the axis of real values), we obtain (Fig. 2.23) 

к п п п
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п п
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SU U U U I z U z
U

P r Q x P x Q rU j U U j U
U U

      

         

  

,                  (2.22) 
where Ріп, Qіп are active power (MW), and reactive power (МVAr) at the sending 
end of i-th section of the network. 

Expression (2.22) is interpreted with the vector diagram, presented in 

Fig. 2.23. Here, п п п( ) /i i i i i iU P r Q x U    (kV) represents the longitudinal 
component of the voltage drop in i-th section of the network; 

п п п( ) /i i i i i iU P x Q r U    (kV) is the transversal component of the voltage drop 

in i-th section of the network; and iU   is the voltage drop in i-th section of the 
network, representing a geometrical difference of voltage vectors at the sending 
and receiving ends of i-th section of the network; in other words, the voltage drop 
is geometrical difference of voltage at the sending and receiving ends of the line. 
The algebraic difference of voltage at the sending and receiving ends of the line is 
called voltage loss of voltage drop. 
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При розрахунку за умовами кінця (припустимо, що вектор напруги Uік 

збігається з віссю дійсних значень величин), одержуємо (рис. 2.24) 

п к к
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,                 (2.23) 
де Рік, Qік – активна (МВт) і реактивна (МВАр) потужності в кінці і-ої 
ділянки мережі. 

Вираз (2.23) інтерпретують за допомогою векторної діаграми, що 
представлена на рис. 2.24. Тут аналогічно величина 

к к к( ) /i i i i i iU P r Q x U    (кВ) - поздовжня складова падіння напруги на і-й 

ділянці мережі;  к к к( ) /i i i i i iU P x Q r U    (кВ) – поперечна складова 

падіння напруги на і-й ділянці мережі;  iU   - падіння напруги на і-й ділянці 
мережі, що також представляє собою геометричну різницю векторів на 
початку та в кінці ділянки мережі. 

При розрахунку за середньолінійними потужностями і-ої ділянки за 
умовами  початку або кінця вирази  (2.22) і (2.23) набувають вигляду: 

к п
c c
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- за умовами початку, 

п к
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i i i i i i i i
i i

i i

Pr Q x Px Q rU U j
U U
 

  
-  за умовами кінця, 

де величину Uіс визначають згідно виразу (2.21); Рі, Qі – середньолінійна 
активна (МВт) і реактивна (МВАр) потужності  і-ої ділянки мережі. 
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Рис. 2.24. Векторна діаграма розрахунку напруги за умовами кінця 
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Calculating under conditions of the receving end of a section (assuming that 

the voltage vector Uік coincides with the axis of real values), we obtain (Fig. 2.24) 
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,                 (2.23) 
where Рік, Qік  is the active power (MW), and reactive power (MVAr) at the 
receiving end of i-th section of the network. 

Expression (2.23) is interpreted with the vector diagram, presented in 

Fig. 2.24. Similarly, к к к( ) /i i i i i iU P r Q x U    (kV) is the longitudinal 
component of the voltage drop in i-th section of the network; 

к к к( ) /i i i i i iU P x Q r U    (kV) is the transversal component of the voltage drop 

in i-th section of the network; and iU   is the voltage drop in i-th section of the 
network, also representing a geometrical difference of vectors at the sending and 
receiving end of a network section. 

Calculating the power of the middle line of i-th section under conditions of 
the sending or receiving ends of a section expression (2.22) and (2.23) are turned 
into: 
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- under conditions of the receiving end, 

where Uіс is determined by expressions (2.21); Рі, Qі are middle line section active 
power (MW) and reactive power (МVAr) of i-th section of the network. 
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Fig. 2.24. Vector diagram of calculating the voltage under conditions of 

receiving end of a line section 
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Після перетворень приведених виразів (2.22) і (2.23), записаних для 

умов початку та кінця, для розрахунку модулів напруги (кВ) у кожному f-му 
пункті схеми мережі або в середині ділянки мережі, що примикає до f-го 
пункту схеми (при переміщенні від ДЖ до кінця мережі), одержуємо 
наступні вирази: 

- для умов початку у f-му пункті 

    
 2

дж п п
дж

2
f

f i i i iU U P r Q x  
,                       (2.24) 

- для умов кінця у f-му пункті 

    
 2

дж к к
дж

2
f

f i i i iU U P r Q x  
,                   (2.25) 

- для умов початку в середині ділянки 

                         2
с пf i i i i iU U Pr Q x  

,                                (2.26) 
- для умов кінця в середині ділянки 

     2
с кf i i i i iU U Pr Q x  

,                             (2.27) 

де  ДЖ
(.....)

f


  - алгебраїчна сума величин, зазначених у дужках, взята по трасі 

мережі від джерела живлення до f-го пункту схеми, Uдж – заданий рівень 
напруги на шинах джерела живлення, кВ. Індекс fс характеризує середину 
ділянки мережі, що примикає до f-го пункту схеми. Таким чином вирази 
(2.26) і (2.27) використовують для розрахунку значень модулів фіктивних 
величин  напруг Ufс у середині і-х ділянок мережі. 

У всіх виразах (2.24)-( 2.27) під символом букви Q розуміють числову 
величину відповідної реактивної потужності разом з її знаком.  

При використанні всіх приведених вище виразів потужності Ріп, Qіп, Рік, 
Qік, і Рі, Qі, - це потужності початків, кінців і середньолінійні потужності, що 
протікають в ділянках мережі і їх потокорозподіл обов'язково слід визначити 
перед початком розрахунку режиму напруги в пунктах схеми мережі. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Як знаходиться фіктивне значення напруги середини і-ої ділянки 
мережі? 

2. За якими умовами розрізняють розрахунки  режиму напруги в 
пунктах схеми? 

3. Що таке втрати напруги? 
4. Як визначається падіння напруги? 

 
ЛІТЕРАТУРА    
[2], стор. 119-121; [15], стор. 174-180; [36], стор. 52-55. 
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After transformations of the reduced expressions (2.22) and (2.23), written 

for sending and receiving end conditions, in order to calculate the modules of 
voltage (kV) in every f-th point of the network diagram, or in the middle of a 
network section which borders on f-th point of the diargam (when moving from the 
power source to the end of the network), we obtain the following expressions: 

- for sending end conditions at f-th point 

     2
G ï ï

G
2

f

f i i i iU U P r Q x   ,                         (2.24) 

- for receiving end conditions at f-th point 

     2
G ê ê

G
2

f

f i i i iU U P r Q x   ,                         (2.25) 

- for conditions of the beginning in the middle line of a section 

     2
с пf i i i i iU U Pr Q x  

,                                 (2.26) 
- for conditions of the end in the middle line of a section 

     2
с кf i i i i iU U Pr Q x  

,                              (2.27) 

where 
G

(.....)
f

 is an algebraic sum of the quantities specified in brackets, taken 

over the path of the network from the power supply to f-th point of the circuit 
design, Uдж is the set voltage level on buses of the power supply (kV). Index fс 
characterises the middle line of a network section, which borders on f-th point of 
the network diagram. Thus, expressions (2.26) and (2.27) are used to calculate the 
modules of fictitious values of voltage Ufс in the middle line of іth network 
sections. 

 In expressions (2.24)-(2.27) letter Q stands for numerical value of 
appropriate reactive power, together with its sign. 

 In using all the above expressions of power Ріп, Qіп, Рік, Qік,and Рі, Qі, are 
the power quantities of the sending end, receiving end, and middle line of a 
section, flowing in network sections, and this power flow must be determined 
before starting to calculate the voltage characteristics at point in the network 
diagram. 
 
 CONTROL QUESTIONS 

1. How can we obtain the fictitious value of voltage of the middle line of i-th 
section of the network? 

2. Under what conditions are voltage characteristics calculated at point of the 
network diagram? 

3. What is voltage loss? 
4. How is voltage drop is determined? 

REFERENCES  
 [2], p. 119-121; [15], p. 174-180; [36], p. 52-55. 
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 2.14 ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУГИ НА ДІЛЯНКАХ СХЕМИ 
МЕРЕЖІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОЗРАХУНКАХ 
 

 Розглянемо практичне застосування виразів для визначення зниження 
напруги на ділянках схеми мережі в найпоширеніших оціночних 
електротехнічних розрахунках. Наприклад, якщо потужності, що протікають 
в ділянках схеми мережі, задані не в мегаодиницях, а у кВт  і  кВАр, то 
вирази для розрахунку поздовжніх та поперечних складових падіння напруги 
набувають вигляду: 
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P r Q xU
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3( )10iÏ i iÏ i
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,      (2.28) 
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. 

У наближених розрахунках у приведених виразах (2.28) величини UіП, 
Uік і Uіс заміняють на величину номінальної напруги мережі Uн.  

Якщо ж величини iU  і iU  необхідно оцінити у відсотковому 
відношенні від номінальної напруги Uн мережі, то слід використовувати 
наступні вирази: 
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        (2.29) 

Якщо ж потужності ділянок, задані в мегаодиницях, вирази (2.29) 
набувають вигляду: 

   2
í

100% ( ),i i i i iU Pr Q x
U                               (2.30) 

     
   2

í

100% ( ).i i i i iU P x Q r
U  

При розрахунку електричної мережі, виконаної на всіх ділянках 
проводами однієї марки, однакового перетину та з однаковим  розта-

шуванням проводів на опорах, тобто при дотриманні умов  0 constir   і 
0 constix  , вирази (2.28) і (2.30) можна записати як: 
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 2.14 DETERMINATION OF VOLTAGE IN NETWORK DIAGRAM 
SECTIONS BY ELECTRICAL ENGINEERING CALCULATIONS 
 

Let us consider the practical application of expressions for determining 
voltage reduction in sections of a network diagram in the most common electric 
engineering calculations. For example, if the power flowing in sections of a 
network diagram is set not in megaunits, but in kW and kilovars, the expressions 
for calculating longitudinal and transversal components of voltage reduction 
assume the following form: 

3
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,      (2.28) 
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. 

In approximate calculations of reduced expressions (2.28) the values of UіП, 
Uік and Uіс are replaced by the values of network rated voltage Uн. 

If the values of iU  and iU are to be found in percentage terms of the 
network rated voltage Uн , it is necessary to use the following expressions: 
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    (2.29) 

 
If the power of sections is set in megaunits, expressions (2.29) assume the 

following form: 
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In calculating the electrical network where wires in all the sections are of the 

same type, the same cross-section, and located on the poles in the same position, 

that is under conditions 0 constir   and 0 constix  , expressions (2.28) and 
(2.30) can be written down in the following form: 
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у відсотковому відношенні від номінальної напруги Uн 

                           
   0 02

н

1%
10i i i i i iU r P x Q l

U
  

;    (2.31) 
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; 
при потужності ділянок, заданих в мегаодиницях 
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100%i i i i i iU x P r Q l
U

  
. 

Аналіз виразів (2.31) показує, що в електричних мережах, виконаних з 
однаковим перетином проводів, розрахунок режиму їхньої роботи можна 
проводити безпосередньо по довжинах ділянок мережі. 

При розрахунку падіння напруги fU   до довільного f-го пункту схеми, 
очевидно, необхідно просумувати всі окремі падіння напруг на ділянках 
мережі, що входять у трасу від джерела живлення до f-го пункту схеми.  

Таким чином, для наближеної оцінки за середньолінійними по-
тужностями ділянок, наприклад, поздовжньої складової спаду напруги в 
мережі до довільного f-го пункту схеми, маємо: 
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у відсотковому відношенні від номінальної напруги Uн 
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;           (2.32) 
при потужності ділянок, заданих в мегаодиницях 

     
  0 02

äæ äæí

100%
f f

f i i i i i iU r P l x Q l
U

    
 
 

. 
При наявності в мережі споживачів, які характеризуються однаковими 

коефіцієнтами потужності  (cosφ=const), вирази (2.32) набувають вигляду: 
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; 

у відсотковому відношенні від номінальної напруги Uн 
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in percentage terms of the rated voltage Uн 
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;     (2.31) 
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; 
if the power of the sections is set in megaunits 
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. 

The analysis of expressions (2.31) shows that in the electrical networks of 
the same cross-section of wires, calculations of the operation mode can be done 
directly by the lengths of network sections. 

In calculating the voltage reduction fU  up to any f-th point of the circuit 
design it is necessary to add up all separate voltage reduction in the network 
sections which are included in the path from the power supply to f-th point of the 
netwok diagram. 

Thus, for an approximate evaluation by middle line power of the sections, 
for example by a longitudinal component of the voltage reduction in the network 
up to any f-th point of the network diagram, we obtain: 
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in percentage terms of the rated voltage  Uн 
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  ;   (2.32) 

if the power of the sections is set in megaunits 

  0 02
G Gí

100%
f f

f i i i i i iU r Pl x Q l
U

    
 
  . 

If there are no electric loads in the networks which are characterised by 
equal power factors (cos φ = const), expressions (2.32) assume the form: 
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in percentage terms of rated voltage Uн 
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; 

при потужності ділянок, задані в мегаодиницях 
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Для електричних мереж з чисто активним навантаження (Qі=0) або 
мереж кабельного виконання (х0і = 0), вирази (2.32) мають вигляд: 
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при потужності ділянок, задані в мегаодиницях 
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 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 
1. Як знаходиться поздовжні та поперечні складові падіння напруги?  
2. Як знаходиться поздовжні та поперечні складові падіння напруги у 

відсотковому відношенні до номінальної напруги? 
3. За якими умовами можливо виконати розрахунок режиму безпосередньо 

по довжинах ділянок мережі? 
4. Як визначається падіння напруги при наявності в мережі споживачів, які 

характеризуються однаковими коефіцієнтами потужності? 
 

 ЛІТЕРАТУРА    
 [2], стор. 119-121; [15], стор. 174-180; [36], стор. 55-57. 

 
 2.15 АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ РЕЖИМУ РОБОТИ 
РОЗІМКНЕНОЇ СХЕМИ МЕРЕЖІ 
  
 Розрахунок режиму роботи будь-якої схеми електричної мережі (у тому 
числі, і розімкненої схеми) полягає в виконанні послідовності наступних 
процедур: 
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     ; 

if the power of the sections is set in megaunits 
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For electrical networks with active (resistive) load (Qі = 0), or networks of 
cable design (х0і = 0), expressions (2.32) assume the form of: 
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in percentage terms of the rated voltage Uн 
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if the power of the sections is set in megaunits 
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 CONTROL QUESTIONS 
 
1. How can we determine the longitudinal and transversal components of voltage 

reduction? 
2. How can we determine the longitudinal and transversal components of voltage 

reduction in percentage terms of the rated voltage? 
3. Under what conditions is it possible to calculate the operation mode directly by 

the lengths of network sections? 
4. How can we determine the voltage reduction if there are electric loads in the 

the networks which are characterised by equal power factors? 
 

REFERENCES 
[2], p. 119-121; [15], p. 174-180; [36], p. 55-57. 
 
 2.15 ALGORITHM OF CALCULATING THE OPERATION MODE 
OF OPEN NETWORK DIAGRAM 

 
 Calculation of operation mode of any electrical network diagram (including 
the ones of open circuit design) consists in performing the following steps: 
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1) визначення потокорозподілу потужностей на ділянках схеми 
мережі по заданих або приведених навантаженнях пунктів 
схеми; 

2) визначення режиму напруги в пунктах схеми мережі; 
3) визначення сумарних втрат повних потужностей у поздовжніх 

опорах ділянок і поперечних провідностях пунктів схеми мережі. 
Розрахунок потокорозподілу в розімкненій схемі мережі завжди 

здійснюють від кінцевих пунктів мережі, послідовно переміщуючись до 
джерела живлення, при строгому дотриманні вимог першого закону 
Кірхгофа. 

Тут необхідно враховувати наступну обставину. Якщо в пунктах схеми 
мережі, крім електричних навантажень пунктів (також і наведених 
навантажень), додатково задані поперечні провідності, то перед початком 
розрахунку потокорозподілу потужностей необхідно визначити величини 
потужностей, які відтікають із пунктів мережі в ці поперечні провідності, по 
співвідношенню 

 
2

y нssS Y U 
,        (2.33) 

де sY  - задана поперечна провідність s-го пункту мережі. 
Потім здійснюють алгебраїчне підсумовування знайдених потужностей 

syS   із заданими (або приведеними) значеннями потужностей навантаження 
s-тих пунктів і тільки після цієї процедури, (тобто після одержання нових 
значень потужностей s-тих пунктів), приступають до визначення 
потокорозподілу потужностей на ділянках розімкненої мережі. 

Розрахунок режиму напруги в розімкненій схемі мережі  здійснюють, 
спираючись на заданий рівень напруги на шинах джерела живлення Uдж (за 
умовами початку). При цьому послідовно переміщуються від джерела 
живлення до кінцевих пунктів розімкненої схеми, реалізуючи 
співвідношення 

 2
дж

дж
2

f

f i i i iU U Pr Q x  
.      (2.34) 

Наближений розрахунок повних втрат потужностей у поздовжніх 
опорах ділянок та поперечних провідностях пунктів здійснюють за відомими 

залежностями (використовуючи величини нU  або ciU ): 
2 2

2
н

( )i i
iz i i

P QS r jx
U


  
,      (2.35) 

2
нsy sS Y U  

. 

(у цьому випадку величини syS   були розраховані нами раніше). 
Сумарні повні втрати потужності у всій мережі дорівнюють 
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1) determination of power flow distribution in sections of an electrical 
network diagram by stated or resulted loads at points of the diagram; 

2) determination of voltage characteristics at points of the electrical 
network diagram; 

3) determination of total loss of total power in the longitudinal poles of 
sections, and transversal conductivity of the points of the electrical 
network diagram. 

Calculation of power flow distribution in the open network diagram is 
always carried out from the network terminal points, gradually moving to the 
power supply, strictly following the requirements of Kirchhoff’s first law. 

In this connection it is worth pointing out the following consideration. If in 
addition to points of electric loads in the network diagram (including the reduced 
loads) the transversal conductivity is stated, before starting to calculate the power 
flow distribution it is necessary to determine the values of the power flowing from 
the network into the points of transversal conductivity by the relation 

  
2

y нssS Y U 
,       (2.33) 

where sY  is the stated transversal conductivity of s-th point of the network. 

Further, we perform algebraic addition of the determined power syS   with 
the stated (or reduced) values of electric load power of s-th points, and only after 
that (i.e. after receiving the new values of power of s-th points) we may get down 
to determining the power flow distribution in the sections of the open network. 

Calculation of voltage characteristics in the open network diagram is done 
based on the stated level of voltage on the buses of the power supply Uдж (under 
sending end conditions). Moreover, one gradually moves from the power supply to 
the terminal points of the open network diagram, applying the relation 

   2
G

G
2

f

f i i i iU U Pr Q x   .              (2.34) 

 
Approximate calculation of total power losses in the longitudinal poles of 

sections, and transversal conductivity of points is carried out by known relations 

(using the values of нU or ciU ): 
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,     (2.35) 

  
2
нsy sS Y U  

. 

(in this case the values of syS  have been calculated earlier).  
Overall total power losses in the whole network are equal to 
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i N i M

iz sy
i s

S S S
, 

де N – повна кількість ділянок схеми мережі; М – повна кількість пунктів 
схеми мережі (без врахування джерела живлення). 

При необхідності визначення річних втрат активної енергії  (МВт·год) в 
електричній мережі необхідно використовувати співвідношення: 

  
8760sy sy

s
A P   

, 

  
iz iz

i
A P    

, 
де величину τ визначають по емпіричній залежності (2.11) у функції від 

величини Тmaх.  
 Сумарні річні втрати енергії у всій мережі (МВт·год) дорівнюють 

  год sy izA A A     .                                                  (2.36) 
Розрахунок режиму роботи розімкненої мережі завершують ви-

значенням потужностей початків і кінців всіх ділянок схеми мережі. При 
цьому необхідно враховувати, що потужності кінців ділянок, які підходять до 
кінцевих пунктів розімкненої мережі, повинні відповідно до першого закону 
Кірхгофа строго відповідати значенням відкоригованих електричних 
навантажень кінцевих пунктів схеми. Потужності початків кінцевих ділянок 
повинні визначатися відповідно до виразу (2.19), тобто шляхом алгебраїчного 
підсумовування повних втрат потужності на кінцевих ділянках з 
потужностями кінців цих ділянок. Зазначена процедура повинна бути 
повторена для всіх інших ділянок мережі шляхом послідовного переміщення 
від кінців мережі до джерела живлення при строгому дотриманні вимог 
першого закону Кірхгофа.  

Використовуючи розрахункову величину потоку потужності на 

початку головної ділянки схеми 
ãî ë
íiS , яка примикає до джерела живлення, 

можливо перевірити правильність розрахунку сумарних втрат потужності в 
поздовжніх опорах схеми заміщення, враховуючи те, що втрати потужності в 
поперечних провідностях пунктів, які розраховані нами раніше по 
номінальній напрузі мережі, уведені до складу навантажень s-х пунктів 
мережі схеми.   

Для цієї мети використовують вираз  

  

ãî ë
í

1

s M

iz i s
s

S S S





     
,      (2.37) 

де 


sS - задане навантаження s-го пункту схеми мережі з урахуванням втрат 
потужності в поперечній провідності цього ж s-го пункту, знайдених раніше 
по номінальній напрузі мережі. 

Результати режимного розрахунку наносять на однолінійну схему 
заміщення електричної мережі, у якій повинні бути відображені повні опори 
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where N is the total number of sections of the electrical network diagram; M is the 
total number of points of the network diagram (except for the power supply). 

If it is necessary to calculate the annual losses of active energy (МW/h) in 
the electrical network, one uses the relation: 

  
8760sy sy

s
A P   

, 

  
iz iz

i
A P    

, 
where the value of τ is determined from empirical dependence (2.11) in the 
function of Тmaх. 

The total annual energy loss (МW/h) in the whole network is equal to 
  Y sy izA A A    .         (2.36) 

Calculation of operation modes of the open network is finished by 
determining the power of the receiving and sending ends of all the sections of the 
network diagram. Also, it is necessary to take into account that according to 
Kirchhoff’s first law the power of the ends of the sections approaching the terminal 
points of the open network must strictly correspond to the values of the modified 
electric loads of terminal points of the diagram. The power of the beginning of the 
final sections must be determined by expression (2.19), in other words by algebraic 
addition of total power losses in the final sections and the power of the ends of 
these sections. The procedure described above is to be repeated for all other 
sections of the network by moving gradually from the network ends to the power 
supply, strictly following the requirements of Kirchhoff’s first law. 

Using the estimated value of power flow at the beginning of the main 
sections of the network diagram m

íiS , which borders on the power supply, it is 
possible to test the correctness of calculations of the total power losses in the 
longitudinal poles of an equivalent circuit, considering that power losses in 
transversal conductivity of points, determined earlier by the rated voltage of the 
network, are included into the loads of s-th points of the network diagram. 

For this purpose use expression 

  m
í

1

s M

iz i s
s

S S S





     ,      (2.37) 

where 


sS  is the stated load of s-th point of the network diagram, taking into 
account the power losses in the transversal conductivity of the same s-th point, 
determined earlier by the rated voltage of the network. 

The results of calculating operation modes are put on a line diagram of 
electrical network equivalent cicuit, where total resistance (impedance)  
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всіх ділянок у вигляді i i iz r jx   (числові величини – з точністю не більше 
двох знаків після коми); задані електричні навантаження пунктів (або 
приведені значення навантажень пунктів), потоки активних і  реактивних  
потужностей по ділянках схеми мережі (числові величини - не більше двох 
знаків після коми).  

Напрямок потоків потужностей по ділянках при використанні 
середньолінійних потужностей завжди вказується довгою стрілкою, яка 
розміщена над ділянками і спрямована від джерела живлення до кінцевого 
пункту  схеми. Над стрілками вказують числові величини потоків активної та 
реактивної потужностей (не більше двох знаків після коми). 

При використанні потужностей початків і кінців ділянок короткими 
стрілками, розміщеними над ділянками, вказують потужності на початку 
ділянок, а короткими стрілками у кінців ділянок, розміщеними під ділянками, 
позначають потужності в кінці цих ділянок (рис. 2.25). Вимоги до напрямків 
стрілок і чисельних величин потоків потужностей повністю відповідають 
розглянутим вище. 

Потім на схемі приводять розрахункові значення модулів напруги в 
пунктах мережі (числова величина – з точністю не більше одного знака після 
коми; без вказівки символів напруги і розмірності, цифри підкреслюються 
знизу). 
 

14.15-j4.2214.02-j4.08

8+j9

0.36 0.18S j  
 

 
 Рис. 2.25. Потужності початків і кінців ділянок схеми мережі 
 

Унизу під однолінійною схемою вказують комплексну величину 
сумарних повних втрат активної та реактивної потужностей у всій мережі 
(числова 
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of all the sections is given as i i iz r jx   (numerical values are accurate up to 
two digits after decimal point); the stated electric loads of points (or reduced values 
of loads of points), flows of active and reactive power in sections of the electrical 
network diagram (numerical values are accurate up to two digits after decimal 
point). 

When using middle line power the direction of power flows in sections is 
always indicated by a long arrow, located above the sections, and running from the 
power supply to a terminal point of the diagram. Above the arrows there are given 
numerical values of active and reactive power flows (up to two digits after decimal 
point). 

When using the power of the receing and sending ends of section the power 
at the beginning of the sections is indicated by short arrows, located above the 
sections, while the power at the end of the sections is indicated by short arrows, 
located below the sections (Fig. 2.25). The requirements for directions of the 
arrows, and numerical values of power flows completely coincide with the ones 
studied above. 

Further, the estimated values of voltage modules at network points are given 
in the diagram (numerical values are accurate up to one digit after decimal point; 
without symbols of voltage and quantity dimensions, the digits are underlined). 
 

14.15-j4.2214.02-j4.08

8+j9

0.36 0.18S j  
 

 
Fig. 2.25. Power of the beginning and end of sections of the network diagram 

 
Below the line diagram a complex quantity of overall total losses of active 

and reactive power in all the network is given (the numerical 
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величина – не більше двох знаків після коми з обов'язковою вказівкою 
розмірності величини сумарних втрат потужності МВА). 
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Перерахуйте послідовності процедур для виконання розрахунку режиму 
роботи схеми електричної мережі?  

2. Як позначаються параметри потокорозподілу на схемі мережі?  
3. Як позначається на схемі потокорозподіл при використанні 

середньолінійних потужностей? 
 
 

ЛІТЕРАТУРА    
[2], стор. 119-121; [15], стор. 174-180; [36], стор. 58-61. 
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value is accurate up to two digits after decimal point, and the quatity dimentions of 
overall losses of power are to be given in МVА). 
 

CONTROL QUESTIONS 
 

1. Describe the order of steps in performing the calculation of operation modes 
of an electrical network diagram. 

2. How are parameters of power flow distribution indicated in the network 
diagram? 

3. How is power flow distribution indicated in the network diagram when 
middle line power is used? 

 
REFERENCES  
[2], p. 119-121; [15], p. 174-180; [36], p. 58-61. 
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