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Основною метою роботи є побудова оптимальної конфігурації мережі 110 

кВ та розрахунок і дослі- дження режимів її роботи. В даному дипломному про-

екті розглянуто питання вибору конфігурації еле- ктричної мережі та розрахунку 

режимів роботи електричної мережі . Дипломний проект складається з наступних 

розділів: вибір конфігурації районної електричної мережі, розрахунок параметрів 

Z-схеми заміщення електричної мережі, електричний розрахунок режиму роботи 

мережі в режимі максимального навантаження та після аварійному режимі, ро-

зробка стендової електронно-цифрової моделі розрахунку режимів проектованої 

районної електричної мережі. 

Бакалаврський проект містить пояснювальну записку та графічну частину, 

яка складається з 3 креслень. 
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ABSTRACT 

 

 

 Volume  79 pages of typewritten text. 

 Illustrations  24.  Tables  37. 

 The diploma project consists of an explanatory note and a graphic part. The ex-

planatory note is made on      pages of A4 format and includes 23 drawings, 49 tables,     

8 sources of used literature. The main task of the work is to construct an optimal 110 kV 

network configuration and to calculate and study the modes of its operation. 

 In this diploma project the issues of choosing the configuration of the electric 

network and calculation of operating modes of the electric network are considered. The 

disassembled project consists of the following sections: choice of the district electric 

network configuration, calculation of parameters of the Z-scheme of replacement of the 

electric network, electrical calculation of network operation mode in the mode of max-

imum load and after emergency mode development of bench electronic-digital model 

for calculation of modes of projected district electrical network 

 The bachelor project contains an explanatory note and a graphic part consisting of 

3 drawings. 

 

 

MODE OF WORK, VOLTAGE, STRUM, POWER TRANSFORM-TOR, 

VOLTAGE REGULATION, ELECTRICITY LINE, PRESENTATION, TEST, CON-

TROL, DISTRICT ELECTRIC NETWORK. 
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ВСТУП 

 

 В проекті розглянуто  розрахунок РЕМ  напругою 110 кВ. Для роботи енер-

гетичної системи декілька РЕМ об'єднують на паралельну роботу і включені у ро-

боті ОЕС. Для поєднання мереж різних класів номінальних напруг використову-

ють трансформатори зв'язку: силові трансформатори та автотрансформатори, для 

роботи всіх енергогенеруючих станцій та споживачів на синхронну роботу. Також 

можливі випадки радіально відгалужених ділянок РЕМ для енергозабезпечення 

великих підприємств, віддалених міст тощо.  

 Специфіка розрахунку режимів роботи РЕМ: 

 1. Існує декілька джерел енергії в системі, які мають декілька типів: балан-

суючі і звичайні. Перший тип пункту бере участь у покритті сумарних втрат по-

тужності в кожному з елементів який входить до схеми заміщення і забезпечує рі-

вність енергій, а саме баланс активної та реактивної потужності в системі. Другий 

виконує енергозабезпечення потреб споживачів в пунктах схеми. 

 2. Висока ступінь замкнутості. Сучасна РЕМ в складі ОЕС України склада-

ється із великої кількості вузлів та гілок, що створює контури, і призводить до пе-

вних складнощів при розрахунку, для розрахунку необхідних параметрів системи. 

 3. Необхідність ітераційного розрахунку. Для знаходження всіх параметрів 

режиму РЕМ виникає необхідність розв'язання нелінійних рівнянь, що описують 

режим роботи системи. З цього приводу виникає потреба в ітераційному розраху-

нку, що призводить до необхідності використання певних програм і глибоких 

знань. 
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1 ВИБІР КОНФІГУРАЦІЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 
 
 
 

   1.1 Синтез конфігурації районної електричної мережі на базі моментів 

потужностей 
 
 

Вибір схем залежить від категорій споживачів, які живляться від підстанцій 

мережі. За завданням задані споживачі І-ї та ІІ-ї категорій. Споживачам І-ї та ІІ-ї 

категорій передбачено живлення за двома незалежними джерелами. Особливо для 

споживачів І-ї категорії для яких живлення по дволанцюговій лінії на одній опорі 

не є допутимим, для електропостачання цих споживачів приймемо виконання 

схем їх живлення за двома незалежними лініями електропередавання. Ситуацій-

ний план в масштабі 1см:5 км розміщено на рис. 1.1. 

 

 

Рисунок. 1.1 – Ситуаційний план пунктів РЕМ 
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Розглянемо варіанти виконання двоконтурних схем і виберемо варіант з п'я-

ти нижче наведених у якого довжина ліній буде найменшою для забезпечення 

найменших втрат потужності в мережі. 

 Схема першого варіанта зображена на рис. 1.2 . 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема першого варіанту двоконтурної схеми 

 

 Знайдемо сумарну довжину ліній: 

Σ 02 34 50 45 17 23 05 06 67 12l =l +l +l +l +l +l +l +l +l +l =18+25+22+27+20+25+18+

+11+20=186 км
   

 Аналогічно знайдемо сумарну довжину ділянок системи для наступних ва-

ріантів конфігурації обраних схем: 

Схема виконання синтезу варіант два зображена на рис. 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Схема другого варіанту двоконтурної схеми 

 

Виконаємо розрахунок сумарної довжини ліній:       

17Σ 07 05 04 56 67 12 23 34l =l +l +l +l +l +l +l +l +l =18+25+25+21+18+25+22+18+

+20=192 км.
 

Схема синтезу третього варіанта РЕМ зображена на рис. 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема третього варіанту двоконтурної схеми 
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Виконаємо розрахунок сумарної довжини ліній: 

   Σ 01 04 07 12 23 34 45 56 67l =l +l +l +l +l +l +l +l +l =18+25+18+22+18+20+11+21+

+18=171 км.
 

 Схема четвертого варіанту зображена на рис. 1.5. 

  

 

Рисунок 1.5 – Схема четвертого варіанту двоконтурної схеми 

 

Виконаємо розрахунок сумарної довжини ліній: 

    Σ 03 06 07 17 12 23 34 45 56+l =l +l +l +l +l +l +l +l l =29+20+18+25+22+18+20+11+

+21=184 км.
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 Схема п'ятого варіанту зображена на рис. 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема п'ятого варіанту двоконтурної схеми. 

 

Виконаємо розрахунок сумарної довжини ліній:             

Σ 01 04 05 17 12 23 34 67 56+l =l +l +l +l +l +l +l +l l =18+25+25+25+22+18+20+

+18+21=192 км.
 

 

  1.2 Вибір кількості, типу та потужності силових трансформаторів на 

підстанціях 

 

Беручи до уваги категорії споживачів, які під'єднані до підстанцій районної 

електричної мережі, в кожному пункті мережі необхідно встановити на підстанції 

по два трансформатори для забезпечення споживачів необхідним рівнем напргуи 

та надійним живленням цих споживачів відносно їх категорії електропостачання. 

 З навантажень пунктів мережі можемо зробити висновки про потребу уста-

новки п'ять трьохобмоткових та два двохобмоткових силових трансформатора на 

підстанціх мережі напругою 110/35/10 кВ та 110/10 кВ відповідно. 
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Повні навантаження у пунктах знайдемо розрахувавши значення цього па-

раметру за виразом: 

 

S��� = �(Pсн + Pнн)� + (Qсн + Qнн)�, 
 

 

де �сн, �нн – реактивна потужність споживання на стороні середньої та нижчої 

напруг відповідно, МВАр, визначається за виразами : 

 

Qсн = −Pсн ∙ tgφ
сн

;  

Qнн = −Pнн ∙ tgφ
нн

,  

 

де �сн, �нн – величини, які визначаються за виразами: 

 

φ
сн

= arccos (cos φ
сн

) ;  

φ
нн

= arccos (cos φ
нн

),  

 

де cos �сн – коефіцієнт потужності навантаження на стороні СН та НН відповідно. 

Оберемо потужності трансформаторів на підстанціях електричної мережі, з 

огляду на те, що необхідно за умовами надійності живлення споживачів електри-

чною енергією забезпечити достатній рівень потужності навантаження електроус-

тановок споживачів навіть за аварійного режиму роботи, а саме виходу з лажу од-

ного з трансформаторів. Причому необхідно взяти до уваги перевантажувальну 

здатність данних трансформаторів. В нормативному документі ПУЕ України до-

пускається  перевантаження трансформаторів 40% та менше. Таким чином отри-

муємо: 

т maxS =0,7S ,    

Розраховану потужність необхідно порівняти з ближчими паспортними зна-

ченнями трансформаторів та обрати той, що є найближчим за значеннями. До 
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встановлення в пунктах обирають по два трансформатори, з огляду на віддповідні 

категорії споживачів, однакової потужності. 

Результати розрахунків всіх пунктів заносимо в табл. 1.1, а результати ви-

бору типів  трансформаторів пунктів до табл. 1.2. 

 

 Таблиця 1.1 – Значення потужності підстанцій електричної мережі для ви-

бору трансформаторів пунктів. 

№ пункту 

Активні поту-
жності 
P, МВт 

Реактивні по-
тужності 
Q, МВАр 

Повна по-
тужність 

�̇���, МВА 

Модуль пов-
ної потужнос-

ті 
����, МВА СН НН СН НН 

1   17 - -9,63 17-9.63і 19,54 
2 4 13 -2,69 -7,37 17-10.06і 19,75 
3 7 14 -4,70 -7,93 21-12.63і 24,51 
4 15 11 -10,08 -6,23 26-16.31і 30,69 
5   18 - -10,20 18-10.2і 20,69 
6 4 14 -2,69 -7,93 18-10.62і 20,90 
7 9 10 -6,05 -5,67 19-11.72і 22,32 

 

 Таблиця 1.2 – Трансформатори до встановлення в пунктах електричної ме-

режі 

№ пун-
кту 

Модуль пов-
ної потуж-

ності 
����, МВА 

Розрахункова но-
мінальна потуж-

ність 
Sт, МВА 

Кількість 
обмоток 

Кількість і тип транс-
форматорів 

1 19,54 13,68 2 2xТДН-16000/110 
2 19,75 13,83 3 2xТДТН-16000/110 
3 24,51 17,16 3 2xТДТН-25000/110 
4 30,69 21,49 3 2xТДТН-25000/110 
5 20,69 14,48 2 2xТДН-16000/110 
6 20,90 14,63 3 2xТДТН-16000/110 
7 22,32 15,63 3 2xТДТН-16000/110 
 

З паспортних даних трансформаторів знайдемо фіктивні значення напруг 

короткого замкнення, які були розраховані додатково.  

Результати оформимо в табл. 1.3. 
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 Таблиця 1.3 –  Фіктивні значення напруг КЗ 

Номер пункту Фіктивні значення напруг КЗ, кВ 
 BН CН HН 
1 - - - 
2 10,75 0 6,25 
3 10,75 0 6,75 
4 10,75 0 6,75 
5 - - - 
6 10,75 0 6,25 
7 10,75 0 6,25 

 

 1.3 Попереднє визначення потокорозподілу потужностей в замкненій 

мережі за довжинами ділянок (розрахунок L-схеми мережі) 

 

Варіант № 3 

Для знаходження струмів ділянок за L-схемою необхідно припустити, тобто 

змоделювати режим роботи мережі, при якому приймається переріз усіх ділянок 

схеми однаковим та відповідно однієї марки. Приблизний розрахунок обумволе-

ний необхідністю знаходження приблизних навантажень на ділянках мережі  і 

звідси знайти перерізи, які надалі будуть корегуватися за технічними умовами. 

 

 

Рисунок 1.7 – L-схема мережі №3 
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На малюнку вказано остаточний результат без розв'язку. Розрахунок потоко-

розподілу ділянок мережі було виконано за допомогою методу контурних рів-

нянь.  

Результуючий потокорозподіл  потужностей на ділянках замкнутої схеми ме-

режі зображений на рис. 1.8.  

 

 

Рисунок 1.8 – Результуючий потокорозподіл у L-схемі мережі варіанту №3 

 

Основна мета розрахунку за L-схемою, знайти значення фазних струмів діля-

нок.  Знайшовши  ці значення занесемо їх в табл. 1.4. 

 

 Таблиця 1.4 - Отримані результати модулів фазних струмів схеми №3 

Ділянка Струм, А Ділянка Струм 

0-1 270,7 4-5 71,56 
1-2 164,51 5-6 41,17 
2-3 55,62 6-7 156,74 
4-3 77,9 7-0 279,82 
0-4 317,4   
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Варіант № 4 

Відповідні проведемо і для наступного варіанту, а саме четвертого варіанту 

синтезу, виконання живлення споживачів пунктів мережі (рис.1.9).  Результати 

розрахунку у вигляді потужностей по ділянках відобразимо на рис 1.10. 

 

Рисунок 1.9 – L-схема мережі №4 

 

 

Рисунок 1.10 – Результуючий потокорозподіл у L-схемі мережі варіанту №4 

 



 

                               
          

3м. Арк. № д0кум. Підпис Дата 

Арк. 

26 ДП6202.141.003 ПЗ 

 Таблиця 1.5 - Значення модулів фазних струмів ділянок схеми №4 

Ділянка Струм, А Ділянка Струм 

0-3 295,67 0-6 297,75 
1-2 45,24 5-6 182,15 
2-3 63,67 4-5 69,51 
1-7 151,42 3-4 98,5 
0-7 274,47   

 

 1.4 Розрахунок перерізів проводів та кількості ланцюгів по ділянкам 

замкненої мережі.   

 

 Щоб забезпечити споживачів необхідною потужністю, які живляться від пі-

дстанцій мережі, необхідно обрати оптимальні перерізі проводів ЛЕП виходячи з 

умов економічності, надійності та технічних умов викликаних споживаною поту-

жністю навантаження в пунктах схеми. Основним критерієм вибору перерізу про-

воду є - мінімум функції дисконтованих витрат.  

 Відповідно для цього використовуються сучасні методи визначення опти-

мального перерізу проводу, для забезпечення необхідною потужністю споживачів 

за умовами проекту, що обумовлює врахування дійсних значень технічних та еко-

номічних параметрів при передачі потужності по ділянках схеми, для вибору пе-

рерізів ПЛ 35…750 кВ. Для розв'язку цього питання  необхідно знайти розрахун-

ково значення оптимальних перерізів ПЛ за формулою, яка наведена нижче: 

 

2 -53×ρ τ Ц J 10ал вх i-j
F =  ,оптi-j k (H +E)пит110 e

   

   

де алρ =28,5 – питомий опір алюмінія за нормальних оточуючих умов, 
2

Ом

мм км
 ; 

– час використанння максимальної потужності системою, год/рік визнача-

ється за данною формулою: 
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2MAXT
τ=(0,124+ ) 8760,

10000
   

 

де MAXT – кількість годин максимального навантаження, 
год

рік
;

2 2MAXT 5000
τ=(0,124+ ) 8760=(0,124+ ) 8760=3410,93

10000 10000
   год/рік; 

ВХЦ – тариф вартості енергії на вході до мережі, коп

кВт год
; 

J
i-j

– сила струму ділянкою на п'ятий рік експлуатації проектованої лінії, А; 

ПИТ110k  – коефіцієнт  змінних витрат на спорудження ПЛ  номінальною напру-

гою 110 кВ, 
2

грн

мм км
; 

Не – нормативний показник значення витрат на експлуатацію ПЛ, %; 

Е– визначена норма дисконту. 

 Відносно навантажень в пунктах, струмів, що були знайдені в результаті ро-

зраунків, знайдемо перерізи проводів на кожній ділянці для забезпечення всіх те-

хнічних умов передавання потужності по ділянкам мережі. Результати заносимо в 

табл. 1.6 та 1.7 відповідно до варіантів. 

 

 Таблиця 1.6 – Результати розрахунків струмів та оптимального перерізу 

проводів ділянок РЕМ. Варіант 3 

Ділянка 
Активна 

потужність 
P, МВт 

Реактивна 
потужність 

Q, МВАр 

Струмове на-
вантаження 

І, А 

Оптимальний пе-
реріз проводу 

Fопт, мм2 
0-1 46,95 -j28.26 270,7 350,2 
1-2 26,76 -j17.48 164,51 212,8 
3-2 8,75 -j5.91 55,62 72,0 
4-3 -12,33 +j8.05 77,9 100,8 
0-4 53,79 -j33.57 317,4 410,7 
4-5 11,09 -j7.29 71,56 92,6 
5-6 -6,94 +j4.08 41,17 53,3 
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 Продовження таблиці 1.6 

1 2 3 4 5 

6-7 -25,67 +j16.47 156,74 202,8 
0-7 47,72 -j29.99 279,82 362,0 

 

Зміст фізичних пар 

 Таблиця 1.7 – Результати розрахунків струмового навантаження та оптима-

льного перерізу проводів ділянок електричної мережі. Варіант 4 

Ділянка 
Активна 

потужність 
P, МВт 

Реактивна 
потужність 

Q, МВАр 

Струмове на-
вантаження 

І, А 

Оптимальний пе-
реріз проводу 

Fопт, мм2 
0-3 44.85 -j33.19 295,67 382,5 
2-3 -8.79 j7.07 63,67 82,4 
1-2 6.05 -j5.24 45,24 58,5 
1-7 -22.04 j16.7 151,42 195,9 
0-7 43.05 -j30.93 274,47 355,1 
0-6 46.29 -j33.49 297,75 385,2 
5-6 -25.76 j20.34 182,15 235,7 
4-5 -9.04 j8.12 69,51 89,9 
3-4 13.28 -j11.18 98,5 127,4 

 

   Як бачимо для ділянки 5-6 (3 варіант схеми) та 1-2 (4 варіант схеми) вели-

чина оптимального перерізу нижча ніж гранично допустимий переріз для цього 

класу напруг  за обмеженнями, що накладають за умовами корони, які недопус-

кають для даного класу напруги переріз проводу менше ніж 70 мм2. 

 В результаті необхідно виконати порівняння величин сумарних дисконтова-

них витрат для кожної ПЛ, обираючи перерізи, що є наближчими до оптимально-

го з одного та іншого боку номінальних значень.   

Розрахунок значчення капіталовкладень для спорудження ПЛ мережі за фо-

рмулою: 

 

K =n K l,
пл

    

де n – кількість паралельних ПЛ; 

K  – базовий показник вартості на кілометр спорудження ділянки, тис.грн/км. 
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Знайдемо втрати на експлуатаційне обслуговування та ремонт ПЛ за фор-

мулою: 

H
плИ =К ,

е пл пл 100
  

 

де H
пл

– значення норми сумарних відрахувань на ремонти та експлуатацію, %. 

 Визначимо еквівалентний активний опір ПЛ за формулою: 

 

r l
r = ,
е k n




 

 

 

де r – величина значення погонного активного опору обраного проводу , Ом/км; 

k – кількість обраних на ділянці ланцюгів. 

 Визначимо значення втрат активної потужності в опорах ПЛ згідно з вира-

зом: 

2 2

3

2

P +Q
пр пр

ΔP = r 10 ,
Σ eU

н

    

  

де P
пр

,Q
пр

– активна, кВт, і реактивна, кВАр, передана потужність на ділянці ро-

зрахованої лінії; 

k – кількість ланцюгів. 

Розрахунково визначимо постійні та змінні втрати активної енергії для ПЛ-

110 кВ (втратами активної потужності на корону нехтують) за виразами: 

 

ΔA' =0;пост

ΔA' =ΔP ×τ зм Σ

  

 

  Знаходимо значення величини питомих витрат ПЛ мережі на відшкодуван-

ня постійних і змінних втрат активної енергії за формулою: 
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З' =k Ц ;хх вхе

З'' =Ц ,вхе


 

 

де kхх – коефіцієнт корекції до середнього тарифу [1]; 

 Знаходимо значення втрат на покриття втрат активної енергії за формулою: 

 

-5И =(З' ΔA' +З'' ΔA' ) 10втр е пост е зм     

 

 Визначимо сумарні щорічні витрати на утримання ПЛ за виразом : 

 

И =И +Ипл е втр   

 

 Знайдемо результат значення функції сумарних дисконтованих витрат кож-

ної з ділянок: 

 

И +И
пл псЗ =К +К +

л пл пс Е
 

 

За умови дволанцюгового виконання ПЛ потрібно розрахувати необ-

хідну кількість комірок з обраними вимикачами на підстанціях:  

КПС  6000n 
 

 де n - кількість необхідних додаткових вимикачів на підстанціях  

Витрати на експлуатаційне обслуговування додаткових комірок: 

 

ПС Е
ПС

К Н
И =

100


 

 

 
де нормоване значення затрат на експлуатацію ПЛ: Не=1,2%; 
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 Результати порівняння варіантів для кожної з ділянок РЕМ зведемо до табл. 

1.8 та 1.9 відповідно. Порівняємо в результаті сумарні капіталовкладення в кож-

ний варіант та оберемо  найбільш економічний. 

 

 Таблиця 1.8 – Результати техніко-економічного порівняння обраних перері-

зів по ділянках. Варіант 3 

Ділянка Виконання 
Кпл, 

тис.грн. 

Ие, 

тис.грн./рік 
ИРкз ИАхх 

Кпс, 

тис.грн. 

ИРЕМ, 

тис.грн.

/рік 

Здс, 

тис.грн. 

0-1 
1×240 31 500 2 832,8 491,4 12 614 - 378,0 58 857,7 

2×240 45 000 1 441,8 245,7 25 228,8 30 000 1 260,0 99 643,2 

1-2 
1×120 32 450 2 567,3 444,4 15 418 - 389,4 57 683,9 

1×240 38 500 1 294,0 222,2 15 417,6 - 462,0 53 893,58 

2-3 
1×70 24 750 427,5 71,6 12 614 - 297,0 31 307,8 

1×120 26 550 254,3 41,4 12 614,4 - 318,6 31 882,0 

3-4 
1×70 27 500 918,9 157,1 14 016 - 330,0 38 438,7 

1×120 29 500 539,2 90,8 14 016,0 - 354,0 37 536,2 

0-4 
1×240 43 750 5 398,7 938,0 17 520 - 525,0 93 931,8 

2×240 62 500 2 734,7 469,0 35 040,0 12 000 1 038,0 107 699,1 

4-5 
1×70 15 125 425,7 72,5 7 709 - 181,5 20 501,4 

1×120 16 225 250,5 41,9 7 708,8 - 194,7 20 274,9 

5-6 
1×70 

 
Вибір здійснений через явну вказівку Fопт на величину перерізу 35 149,0 

6-7 
1×120 26 550 1 904,9 329,5 12 614 - 318,6 45 601,2 

1×240 31 500 960,9 164,7 12 614,4 - 378,0 43 297,38 

0-7 
1×240 31 500 3 027,2 525,3 12 614 - 378,0 60 638,8 

2×240 45 000 1 539,0 262,7 25 228,8 30 000 1 260,0 100 533,7 

 

 Аналогічно внесемо розраховані данні до табл. 1.9 для варіанту схеми но-

мер 4. 

 

 

 

 Таблиця 1.9 – Результати техніко-економічного порівняння обраних перері-

зів по ділянках. Варіант 4 
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Ділянка 
Виконан-

ня 

Кпл, 

тис.грн. 

Ие, 

тис.грн./рік 
ИРкз ИАхх 

Кпс, 

тис.грн. 

Ирем, 

тис.грн.

/рік 

Здс, 

тис.грн. 

0-3 
1×240 50750 5440,2 944,59 20323,2 - 609 111241,69 

1×480 72500 2761,06 472,3 40646,4 12 000 1158 123690,56 

2-3 
1×70 24750 557,19 94,275 12614,4 - 297 33291,86 

1×120 26550 329,316 54,51 12614,4 - 318,6 33029,158 

1-2 
1×70 

 
Вибір здійснений через явну вказівку Fопт на величину перерізу 37427,78 

1-7 
1×120 36875 2469,7 426,87 17520 - 442,5 65996,92 

1×240 43750 1246,62 213,4 17520 - 525 61466,2 

0-7 
1×240 31500 2912,8 505,34 12614,4 - 378 64407,65 

1×480 45000 1481,81 252,7 25228,8 30 000 1260 102418,1 

0-6 
1×240 35000 3803,6 660,47 14016 - 420 77235,74 

1×480 50000 1930,04 330,2 28032 30 000 1320 112500,4 

5-6 
1×120 36750 1504,6 259,12 14716,8 - 441 56206,05 

1×240 52500 781,972 129,6 29433,6 30 000 1350 103819,7 

4-5 
1×70 15125 403,29 68,569 7708,8 - 181,5 20972,87 

1×120 16225 237,551 39,65 7708,8 - 194,7 20547,51 

3-4 
1×120 29500 844,06 144,01 14016 - 354 41480,61 

1×240 35000 431,45 72 14016 - 420 43514,5 

 

 

 Для затвердження  вибраних перерізів, необхідно провести перевірку цих 

перерізів на відповідність до обмежень, які викликані технічними обмеженнями 

трансформаторів та ПЛ електропередачі. Перевірці підлягають умови допустимо-

сті технічним умовам відхилень напруги на входах до трансформаторів понижую-

чих підстанцій пунктів до регулювальних можливостей трансформаторів обмеже-

ними засобами регулювання наруги за допомогою засобів РПН та ПБЗ і відповід-

ність міжфазної напруги її тривало допустимим величинам за умовами витримки 

ізоляції цих напруг.  

  

 Також необхідно перевірити допустимість обраних перерізів проводів та 

струмового навантаження, яке протікає цими ділянками. Перевірку необхідно ви-
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конати за аварійного режиму роботи електричної мережі, а саме при відключення 

ділянки, яке несе найбільший потік потужності. 

 Розрахуємо регулювальний діапазон для трансформаторів встановлених на 

підстанціях РЕМ.  

 Згідно з виразами визначаємо фіктивні значення парметру напруги к.з для  

кожної з обмоток ВН, СН та НН триобмоткових силових трансформаторів: 

 

U %=0.5 (U %+U %-U %);
кв к(в-с) к(в-н) к(с-н)

U %=0.5 (U %+U %-U %);
кс к(в-с) к(с-н) к(в-н)

U %=0.5 (U %+U %-U %),
кн к(в-н) к(с-н) к(в-с)







  

  

де U
к(в-с)

, U
к(в-н)

, U
к(с-н)

 – фіктивні значення напруг к.з між обмотками ВН-СН, 

ВН-НН та СН-НН відповідно, кВ. 

 Приведені значення втрат напруги в обмотках кожного з трансформаторів 

на підстанції визначимо згідно з виразами наведеними нижче: 

 

-3

2

-3

2

-3

2

ΔP U 10P Q U U %
к.з твв в тв квΔU = - ;

тв n 2 S n 100 S
н н

P ΔP U 10 Q U U %
с к.з тв с тв ксΔU = - ;

тс n 2 S n 100 S
н н

ΔP U 10P Q U U %
к.з твн н тв кнΔU = - ,

тв n 2 S n 100 S
н н

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 

де n – кількість паралельно працюючих трансформаторів на підстанціях РЕМ; 

 P
в

, P
с

, P
н

, Q
в

, Q
с

, Q
н

 – активні, МВт, і реактивні потужності МВАр, що про-

тікають по обмоткам ВН, СН та НН трансформаторів; 

ΔP
к.з

 – втрати активної потужності за режиму к.з, кВт; 



 

                               
          

3м. Арк. № д0кум. Підпис Дата 

Арк. 

34 ДП6202.141.003 ПЗ 

U
тв

 –напруга на обмотки ВН, кВ; 

S
н

 –потужність трансформатора, МВА. 

Виконаємо розрахунок  регулювального діапазону триобмоткового транс-

форматора за виразами: 

 

U U
ндж твU = (1-ω )+ΔU +ΔU ;

min в тв тнU
тн

U U
ндж твU = (1+ω )+ΔU +ΔU ,

max в тв тнU
тн







  

 

де  U
ндж

 –бажане значення напруги на шинах НН, кВ. Приймемо його рівним 

10.5 кВ; 

в
  –приблизна кількість регулювальних витків РПН. 

 Значення втрат напруги в обмотках трансформаторів підстанції, які встано-

влені в пунктах мережі, розрахуємо згідно з виразом: 

 

-3ΔP 10 U %U
к.з кзтвΔU = (P -Q ),

т n S S 100
н н


  


  

 

Знайдемо значення мінімальних та максимальних допустимих напруг, які 

може забезпечити регулювальні властивості трансорматорів: 

U U
ндж тв

U = (1-ω )+ΔU ;
min в т3U

тн


   

 

U U
ндж тв

U = (1+ω )+ΔU ,
max в т3U

тн


   

Результати розрахунків регулювальних діапазонів силових трансформаторів 

в пунктах схеми заносимо до табл. 1.10 та 1.11. 



 

                               
          

3м. Арк. № д0кум. Підпис Дата 

Арк. 

35 ДП6202.141.003 ПЗ 

 

 Таблиця 1.10 – Результати розрахунку регулювальних діапазонів зміни на-

пруги  силових трансформаторів підстанцій для районної електричної мережі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблиця 1.11 - Втрати напруги на трансформаторних підстанціях за умови 

роботи одного чи двох трансформаторів. 

Втрати напруги при роботі од-
ного трансфрматора  

Втрати напруги при роботі одно-
го трансфрматора 

 
ВН СН НН Тр-тор ВН СН НН Тр-тор 

- - - 7,92 - - - 3,96 
8,15 0,09 3,60 - 4,08 0,04 1,80 - 
6,52 0,09 2,64 - 3,26 0,05 1,32 - 
8,40 0,19 2,08 - 4,20 0,10 1,04 - 

 

 Продовження таблиці 1.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - 8,39 - - - 4,19 

8,61 0,09 3,88 - 4,31 0,04 1,94 - 
9,48 0,20 2,77 - 4,74 0,10 1,39 - 

 

Номер 
пункту 

Sн, 
МВА 

∆Pкз, 
кВт 

Обмотка 
(і) 

Uт і, кВ ∆Uт і ,кВ  Umіn, кВ Umаx, кВ 

1 16 
 

85 
ВН 115 

7,92 100,11 
 

135,28 
 

СН - 
НН 11 

2 16 
 

100 
ВН 115 8,15 

103,94 
 

139,11 
 

СН 38,5 0,09 
НН 11 3,60 

3 
 

25 
 

140 
ВН 115 6,52 

101,35 
 

136,52 
 

СН 38,5 0,09 
НН 11 2,64 

4 25 
 

140 
ВН 115 8,40 

102,67 
 

137,84 
 

СН 38,5 0,19 
НН 11 2,08 

5 
 

16 
 

85 
ВН 115 

8,39 100,57 
 

135,74 
 

СН - 
НН 11 

6 16 
 

100 
ВН 115 8,61 

104,68 
 

139,85 
 

СН 38,5 0,09 
НН 11 3,88 

7 16 
 

100 
ВН 115 9,48 

104,44 
 

139,61 
 

СН 38,5 0,20 

НН 11 2,77 
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Розрахуємо параметри  активних і реактивних опорів кожної з ділянок елек-

тричної мережі за данмими нижче виразами: 

 

r l
0(a-b)

r = ,
a-b k n




  

x l
0(a-b)

x = ;
a-b k n




  

 

де r
0(a-b)

 – погонний активний опір, Ом/км; 

x
0(a-b)

 – реактивний погонний опір, Ом/км. Приймемо його рівним значен-

ню 0.4 Ом/км для всіх ділянок. 

Результати розрахунків значень параметрів вибраних ліній в попередньому 

пункті даного дипломного проекту, а саме значень активного та реактивного опо-

ру ділянок ліній РЕМ обраного перерізу для відповідних варіантів спорудження 

ПЛ, що забезпечують живлення підстанцій мережі,  заносимо в табл. 1.12 та 1.13. 

 

 Таблиця 1.12 – Реактивні та активні опори ділянок мережі для 3 варіанту 

виконання схеми районної електричної мережі. 

Ділянка 
Активний опір ділянки, 

Ом/км 

Рективний опір ділянки, 

Ом/км 

0-1 2,20 7,25 

1-2 2,68 8,87 

2-3 7,60 7,97 

3-4 4,88 8,50 

0-4 3,05 10,08 
 Продовження таблиці 1.12 

1 2 3 
4-5 2,68 4,68 
5-6 8,86 9,30 
6-7 2,20 7,25 
0-7 2,20 7,25 
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 Таблиця 1.13 – Реактивні та активні опори ділянок мережі для 4 варіанту 

виконання схеми районної електричної мережі. 

Ділянка 
Активний опір ділянки, 

Ом/км 

Рективний опір ділянки, 

Ом/км 

0-3 3,53 11,68 
2-3 4,39 7,65 
1-2 9,28 9,74 
1-7 3,05 10,07 
0-7 2,19 7,25 
0-6 2,44 8,06 
5-6 2,56 8,46 
4-5 2,68 4,67 
3-4 4,88 8,5 

  

Далі знайдемо приблизні значення рівнів напруг на підстанціях мережі при пото-

корозподілу за L-схемою мережі підставляючи знайдені до цього значння опорів 

ділянок мережі. Результат рівнів напруг визначається за виразом: 

S
2

i=БП
БП

U = U -2 (P r -Q x ),
s i i i i

    

де 
БП

U  – напруга встановлена за умовами завдання у БП, кВ; 

 Значення міжфазної робочої напруги, який є максимальним для нормальної 

роботи мережі, при перевищенні якої є вірогідність  виникнення аварійної ситуа-

ції, як напруга, яка небезпечна для роботи міжфазної ізоляції дорівнює 126 кВ.  

  

 Розраховані параметри перерізів дліянок схеми РЕМ на перевірку результа-

тів напруг пунктів згідно з регулювальними можливостями встановлених транс-

форматорів у пунктах мережі занесемо до табл. 1.14 та 1.15. 

 

 Таблиця 1.14 – Результати перевірки напруг згідно з регулювальними мож-

ливостями трансформаторів для варіанту номер 3. 
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№ пункту 

Діапазон регулю-
вання напруги 

трансформаторів 

Umаx роб, кВ 
(ГОСТ 721-

77) 

Розрахунковий 
рівень напруги, 

кВ 
Umіn, кВ Umаx, кВ 

1 100,11 135,28 

126 

112,35 
2 103,94 139,11 110,38 
3 101,35 136,52 109,37 
4 102,67 137,84 110,54 
5 100,57 135,74 109,93 
6 104,68 139,85 110,74 
7 104,44 139,61 112,23 

 

 

 Таблиця 1.15 – Результати перевірки напруг згідно з регулювальними мож-

ливостями трансформаторів для варіанту номер 4. 

№ пункту 

Діапазон регулю-
вання  напруги 

трансформаторів 

Umаx роб, кВ 
(ГОСТ 721-

77) 

Розрахунковий 
рівень напруги, 

кВ 
Umіn, кВ Umаx, кВ 

1 100,11 135,28 

126 

110,34 
2 103,94 139,11 109,35 
3 101,35 136,52 110,23 
4 102,67 137,84 109,12 
5 100,57 135,74 109,68 
6 104,68 139,85 111,73 
7 104,44 139,61 112,31 

  

 Знайдемо значення струмів ділянок в аварійному режимі роботи районної 

електричної мережі (при відключенні найбільш завантажених ліній електропере-

дачі). Виконаємо перевірку на допустимість цих струмів.  

 

 Результати занесемо в табл 1.16 та 1.17. 

 

 Таблиця 1.16 – Струми ділянок в аварійному режимі (при відключенні лінії 

0-4) та допустимі струми. Варіант 3 

Ділянка 
Струмове на-
вантаження 

І, А 

Допустимі значен-
ня струмів 

І, А 

Переріз проводу, 
мм2 
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0-1 427,97 610 240 
1-2 320,98 610 240 
3-2 210,94 265 70 
4-3 76,12 390 120 
0-4 - 610 240 
4-5 93,22 390 120 
5-6 206,67 265 70 
6-7 323,44 610 240 
0-7 447,69 610 240 

 

  

 Таблиця 1.17 – Результати розрахунків струмів ділянок  та оптимального 

перерізу для електричної мережі(при відключенні лінії 0-6). Варіант 4 

Ділянка 
Струмове на-
вантаження 

І, А 

Допустимі значен-
ня струмів 

І, А 

Переріз проводу, 
мм2 

0-3 516,33 610 240 
2-3 13,45 390 120 
1-2 122,33 265 70 
1-7 228,51 610 240 
0-7 351,57 610 240 
0-6 - 610 240 
5-6 115,61 610 240 
4-5 228,29 390 120 
3-4 396,25 390 120 

 

  

 Через перевищення струму 4 схеми на ділянці 3-4 при аварійному режимі 

роботи мережі необхідно обрати більший переріз із двох можливих варіантів.  

 А саме, обираємо виконання ділянки 3-4 проводом перерізу 240 мм2 . 

Занесемо відповідні значення, які змінилася через зміну перерізу у додатки відпо-

відних таблиць. 

 Додаток до таблиці 1.13 

Ділянка мережі 
Значення активного   

опору, Ом/км 

Значення реактивного 

опору, Ом/км 

3-4 2,44 8,06 

 

 Подальша перевірка показує на правильно вибраний варіант перерізу за те-

хнічними обмеженнями пропускної здатності проводів. 
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 Додаток до таблиці 1.17 

Ділянка 
Струмове на-
вантаження 

І, А 

Допустимі значен-
ня струмів 

І, А 

Переріз проводу, 
мм2 

3-4 396,25 610 240 
 

 Порівняємо розраховані варіанти схем та оберемо найбільш економічно ви-

гідний із двох розрахованих. Подальші розрахунки зведемо до таблиць та наведе-

мо нижче. 

  Розрахуємо загальну вартість схеми за довжинами її ліній та значеннями 

перерізу цих ділянок.  Результат наведемо нижче в табл. 1.18 

  

 Таблиця 1.18 - Сумарна вартість спорудження всіх ПЛ для варіантів вико-

нання електропостачання споживачів 3 та 4 

Варіант Загальна вартість 
3 459 350,09 
4 505 076,29 

 

  

Капіталовкладенння в підстанції РЕМ відносно з схемами РУ на п\с викладені 

нижче в табл. 1.19. Також виведемо сумарне значення вкладень для кожної зі 

схем. 

  

 Таблиця 1.19 - Капіталовкладення коштів в підстанції РЕМ 

Пункт 

Потужність та 
кількість транс-

форматорів 

Схема РУ 
варіанту 

№3 

Схема РУ 
варіанту 

№4 

Вартість 
ПС варіант 

№3 

Вартість 
ПС варіант 

№4 

0 - 110-6 110-6 42000 42000 

1 2х16 110-3 110-3 64500 64500 

2 2х16 110-3 110-3 73500 73500 
 Продовження таблиці 1.19  

1 2 3 4 5 6 
3 2х25 110-3 110-6 79500 103500 
4 2х25 110-6 110-3 103500 79500 
5 2х16 110-3 110-3 64500 64500 
6 2х16 110-3 110-3 73500 73500 
7 2х16 110-3 110-3 73500 73500 

Разом    574500 574500 
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Кінцевий результат порівняння варіантів спорудження РЕМ наведемо в зведеній 

таблиці нижч, де винесені основні економічні показники кожного з варіантів, 

який зведено до табл. 1.20 

 

 Таблиця 1.20 - Порівняння техніко-економічних показників кожного з варі-

антів  

Витрати 

Варіант 

3 4 
Загальна вартість спорудження ПЛ за наявного 

ситуаційного плану 459 350,09 505 076,29 
Сумарна вартість спорудження ПС  574500 574500 

Дисконтовані затрати на спорудження ПС 712380 712380 

   
Сумарна вартість виконання кожної зі схем  1 171 730,09 1 215 422,41 

 

 Висновки до розділу 

 

В першому пункті дипломного проекту був зроблений синтез конфігурації 

РЕМ за даними завдання, яке включає ситуаційний план розташування підстанцій 

в певному районі. Розглянуто 5 варіантів енергопостачання споживачів, що жив-

ляться від вузлових підстанцій і знайдено два оптимальних варіанта спорудження 

ПЛ з економічного боку, узявши за критерій вибору найменшу сумарну відстань 

ділянок. Третій та четвертий варіанти конфігурації схем мережі є оптимальними 

варіантами по довжинам ліній і мають значення 184 та 171 км відповідно, для за-

безпечення мінімуму втрат потужностей за L-схемою. Тому приймаємо ці схеми  

для розрахунку дипломного проекту надалі. 

 

Обрали кількість, тип, потужність та обмотковість трансформаторів в пунк-

тах РЕМ для забезпечення живлення споживачів електричної енергії в цих пунк-

тах згідно з розрахованих значень потужностей споживачів, які отримують елект-

роенергію з вузлових підстанцій 

 Після остаточного розрахунку перерізів і аналізу обраних варіантів при син-

тезі схем, до подальшої роботи беремо варіант схеми електропостачання РЕМ но-

мер 3, оскільки цей варіант має найменші капіталовкладення.  
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 Підсумовуючи, в даному розділі обрали оптимальні перерізи ділянок, пере-

вірили на допустимість напруг відповідно до технічних обмежень згідно з регу-

лювальними можливостями трансформаторів обумовлені використанням засобів 

регулювання напруги, а також перевірили допустимість нагріву проводів за умови 

виникнення аварійної ситуації в мережі. Перевірки виконано для затвердження 

виконаних розрахунків і для забезпечення надійності та безпечного експлуату-

вання даної РЕМ в ОЕС України.  

 Розрахувавши економіку кожної зі схем і обравши найбільш економічну з 

загальними капіталовкладеннями на суму 1 171 730,09 тис. грн. 

 Обрана схема має менші вкладення в спорудження та експлуатацію ПЛ, од-

нією з причин чого є менша довжина ділянок у порівнянні з іншою схемою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ  Z-СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

 

 

 2.1 Параметри схеми заміщення ЛЕП районної електричної мережі 

 

 Для початку розрахунку режимів першим чином треба знайти розрахункові 

значення елементів системи, тобто розрахувати схему заміщення. Схема заміщен-
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ня лінії електпропередачі моделюється П-подібною симетричною схемою. Розар-

хуємо основні параметриза паспортними данними погонних величин обраних 

елементів у розрахунках попередніх розділів. 

 Активний погонний опір і-ї ділянки r0i , Ом/км, визначають за рівнянням: 

r =0i
i

ρ
,

F
  

  

де  ρ  – питомий опір проводу за нормальних умов роботи, Ом⋅ мм2/км; 

iF  –переріз заданого проводу, мм2. 

 Значення погонного реактивного опору лінії електропередачі 0ix , Ом/км, 

визначається: 

2D
cpi

x =0.145 lg +0,016 m,0i
d

i

    

  

де D
cpi

– середнє значення середньогеометричної відстані між фазами проводів  у 

просторі заданої  і-ої ЛЕП-110 кВ, мм; 

d
i
 – діаметр фазного проводу, мм; 

μ – магнітна проникність заданого матеріалу. 

 Активною провідністю можемо знехтувати, оскільки втрати  потужності на 

корону для ПЛ 110 кВ є дуже малими. 

 Розрахуємо значення параметрів погонних ємнісних складових реактивних 

провідностей boi , См/км за формулою: 

 

-6
7,58 10

b =oi 2Dcpi
lg

di

.
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 Значення параметру активного опору r
лi

, Ом, та реактивного (індуктивно-

го) опору x
лi

, Ом, для всіх ділянок мережі розрахуємо за формулами: 

  

r l
0i ir = ;

лi k n




  

x l
0i ix = .

лi k n




  

  

. Номінальна напруга РЕМ згідно з початковими даними дорівнює 110 кВ, а 

значить величина активної провідності близька до 0.  [1]. 

 Значення ємнісною реактивної провідності b
лi

 визначається за формулою: 

 

b =k n b l .
лi 0i i

     

  

 Результати всіх розрахункових параметрів схеми заміщення ЛЕП РЕМ зано-

симо до табл. 2.1. 

 

 

 

 Таблиця 2.1– Результати розрахунку параметрів схем заміщення ЛЕП елек-

тричної мережі. Варіант 3. 

Ділянка 
мережі 

Переріз 
проводу 
F, мм2 

Довжина 
ЛЕП, км 

Опір ділянок, Ом Провідність ділянокЛЕП, См 

rл xл Zл gл bл Yл 

0-1 1×240 18 2,20 7,25 
2.2+7.25j 0 5.119×10-5 5.119j×10-5 

1-2 1×240 22 2,68 8,87 
2,68+8,87 j 0 6.257×10-5 6.257j×10-5 

3-2 1×70 18 7,60 7,97 
7,60+7,97 j 0 4.637×10-5 4.637j×10-5 

4-3 1×120 20 4,88 8,50 
4,88+8,50 j 0 5.38×10-5 5.38j×10-5 
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0-4 1×240 
25 3,05 10,08 

3,05+10,08 j 0 7.11×10-5 7.11j×10-5 

4-5 1×120 11 2,68 4,68 
2,68+4,68 j 0 2.959×10-5 2.959j×10-5 

5-6 1×70 21 8,86 9,30 
8,86+9,30 j 0 5.41×10-5 5.41j×10-5 

6-7 1×240 18 2,20 7,25 
2,20+7,25 j 0 5.119×10-5 5.119j×10-5 

7-0 1×240 18 2,20 7,25 2,20+7,25 j 0 5.119×10-5 5.119j×10-5 

 

2.2 Розрахунок параметрів схеми заміщення силових трансформаторів 

та автотрансформаторів на підстанціях 

 

 Для подальшого розрахунку апарметрів трансформаторів, а саме схеми за-

міщення представимо формули  нижче для знаходження данних параметрів. 

  

 Суммарний активний опір триобмоткового трансформатора визначається за 

виразом: 

2

-3

2

ΔР U
кз овr =r =r = 10 ,

в с н 2 S
н





  

де ΔР
кз

 – втрати параметру активної потужності при досліді к.з заданого транс-

форматора, кВт; 

U
ов

 – напруга головного виводу силового трансформатора пункту, кВ; 

 Активні опори обмоток блоку силових трансформаторів  знайдемо згідно з: 

 

 
r
ir = ,

бi n
  

де n  – кількість паралельно працюючих  силових трансформаторів у блоці. 

 Визначаємо значення реактивного опору  усіх обмоток триобмоткового тра-

нсформатора пункту мережі за виразом: 
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2U U
кзi% овх =

тi S
н


,  

  

 За наведеним виразом знайдемо активну провідність одного силового тран-

сформаторного блоку: 

-3

2

ΔРххg = 10 ,т
Uтв

   

де ΔР
хх

 –  значення втрат активної потужності при холостому режимі роботи 

трансформатора, кВт. 

 Значення індуктивної реактивної провідності трансформатора обрахуємо  за 

виразом: 

 

-5
-3ХХ Н хх

2
ТВ тв

I S 10 ΔQ
b =- =- 10т

U U

 
   

  

де I
ХХ

 – струм холостого ходу у відсотках від номінального струму силового 

трансформатора, %; 

  ххΔQ  – намагнічуюча потужність трансформатора, кВАр. 

  

  

 Активну та реактивну провідність блока силових трансформаторів розраху-

ємо за виразами: 

 g =n gтбт
   

 b =n bтбт
   

  

Повна провідність блоків силових трансформаторів: 
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Y =g +ib
бт бт бт

   

Далі розрахуємо приведені навантаження пунктів РЕМ. Знайдемо активні та 

реактивні втрати потужності. 

Коефіцієнти завантаження кожної з обмоток для триобмоткових і двохоб-

моткових розрахованих трансформаторів знайдемо за виразом : 

 

3S 10
β= ,

n S
н




  

 

де n – кількість трансформаторів у блоці в пунктах; 

S – повна потужність пункта з трансформаторами, МВт. 

 Значення розрахунків  наведені в табл. 2.2. 

 

 Таблиця 2.2 – Результати розрахунку значень коефіцієнтів завантаження 

кожного з блоків силових трансформаторів у мережі 

Номер 
пункту 

Sн, 
МВА 

Коефіцієнт завантаження 
обмотки βі 

ВН СН НН 
1 16 0,61 - 0,61 
2 16 0,62 0,15 0,47 
3 25 0,49 0,17 0,32 
4 25 0,61 0,36 0,25 
5 16 0,65 - 0,65 

 Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 

6 16 0,65 0,15 0,50 
7 16 0,70 0,34 0,36 

 

 Також занесемо до таблиці значення втрат потужності за умов холостого 

ходу та короткого замикання при роботі двох трансформаторів до табл. 2.3. 

 Таблиця 2.3 - Втрати потужності при роботі двох трансформаторів 
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Номер    
пункту 

Втрати потужності при роботі блоку силових тра-
нсформаторів 

Pxx, МВт Qxx, МВАр 
Pкз, 
МВт Qкз, МВАр 

1 0,038 -0,224 0,063 -1,253 
2 0,046 -0,320 0,062 -1,747 
3 0,062 -0,350 0,052 -1,641 
4 0,062 -0,350 0,080 -2,241 
5 0,038 -0,224 0,071 -1,405 
6 0,046 -0,320 0,070 -1,973 
7 0,046 -0,320 0,073 -1,932 

  

 Відповідно до виразів  розрахуємо параметри величин активних та реактив-

них втрат данних потужностей:  

n ΔPкзΔP = (β +β +β );tz вн1 сн1 нн12


  

2 -2ΔQ =-n S (β U %+β U %+β U %) 10 ,н кв кнксtz вн1 сн1 нн1
       

  

 Значення приведених навантажень пунктів розраховуємо і заносимо до 

табл. 2.4. 

 

 

 

 

 Таблиця 2.4 – Результати розрахунку приведених навантажень пунктів  

Номер 
пункту 

Приведена 
потужність 

пункту 
Pпр, МВт 

Приведена по-
тужність пункту 

Qпр, МВАр 

Провідність пун-
кту 

G, мкСм 

Провідність пун-
кту 

В, мкСм 

1 17,063 -10,887 2,87 -16,9376 
2 17,062 -11,802 3,48 -24,1966 
3 21,052 -14,279 4,69 -26,465 
4 26,080 -18,555 4,69 -26,465 
5 18,071 -11,606 2,87 -16,9376 
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6 18,070 -12,595 3,48 -24,1966 
7 19,073 -13,647 3,48 -24,1966 

 

  Висновки до розділу 

 

 В наведеній частині проекту було розраховано значення схем заміщення 

елементів виходячи з паспортних данних. Розраховані значення приведених по-

тужностей пунктів та провідностей використаємо для розрахунку режимів роботи 

електричної мережі. Також з паспортних погонних значень знайшли параметри 

ліній електропередачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК РЕЖИМУ РОБОТИ МЕРЕЖІ ЗА РЕ-

ЖИМІВ МАКСИМАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПІСЛЯАВАРІЙНОГО 

РЕЖИМУ  

 

 

 3.1 Режим максимальних навантажень 
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 Будь-який режим роботи районної мережі виконують для того щоб визначи-

ти фактичні потоки потужностей по ділянкам мережі, рівні напруги у всіх пунктах 

схеми та сумарні втрати потужностей у опорах і провідностях.  

 При виконанні розрахунку режиму в розрахунках слід використовувати не 

втрати потужності в провідностях, а безпосередньо самими провідностями, тоді 

втрачені у них потужності будуть уточнюватися в процесі розрахунку. 

  Визначимо основний потокорозподіл в умовно розімкненій с хемі віднай-

більш дальніх, радіально відгалужених споживачів, поступово наближаючись до 

БП. Потужність найбільш віддаленої радальної ділянки знайдемо за формулою: 

 
ij iS =S  МВА;   

  

 Далі потужності ділянок розраховуються як накладання попередньої потуж-

ності та потужності наступного пункту у напрямку до БП за формулою: 

 

 
jk j ijS =S S  МВА;+    

  

 Опори контурів в схемі знайдемо за виразом: 

 
j

ij
i

=  Ом;кZ ΣZ     

 Складемо контурні рівняння, розв'яжемо їх для знаходження контурних по-

тужностей. Після чого накладемо останні на попередній потокорозподіл для ви-

значення результуючого поткорозподілу. 

Результуючий потокорозподіл  потужностей на ділянках РЕМ зображений на 

рис. 3.1. 
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                               Рисунок 3.1 – Основний потокорозподіл у Z-схемі мережі 

 

 Для перевірки виконаного розрахунку скористаємося другим законом 

Кірїгофа.Перевірка виконується для відповідних контурів, як добуток потужності 

ділянки на її довжину враховуючи знак, що відповідає  напрямку потужності по 

ділянці відносно напрямку обходу контуру. 

 Отже, при результаті перевірки , що дорівнює нулю, отримуємо правильний 

розрахунок потокорозподілу потужностей по ділянках схеми РЕМ. 

 

Ітерація 1 

 Приймемо початкові значення рівнів напруг в пунктах: 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

5 71 2 3 4 6 8U =U =U =U =U =U =U =U =110 кВ. 

 Втрати потужності в опорах ділянок розраховуються за виразом: 
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2 2

2
i i=zi i i

ci

P +Q
ΔS (r -jx ),

U
    

де r
i , xi  – відповідно активний і реактивний опір і-ї ділянки, Ом; 

U
ci  – модуль падіння напруги розрахованої ділянки, кВ. 

 Знайдемо втрати потужності, що протікає у провідностях пунктів: 

 
2

=ys s kiΔS Y U ,    

де Ys – еквівалентна провідність для вибраного  s-го пункту мережі, См; 

U
ki  – модуль рівнів напруги кінця і-ї ділянки, кВ. 

 Сформуємо додаткові навантаження пунктів від втрат потужності за прик-

ладом рівняння нижче: 

 
(1) (1) (1) (1)

=пi yi z(i-j) z(i-k)ΔS ΔS +0.5 (ΣΔS +ΔS )   

Втрати потужності в додаткових навантаженнях розрахуємо та додамо до 

основного потокорозподілу: 

 
(1) (1)

= ;пiΔS ΔS
Д(i-j)

 

                 
(1) (1) (1)

= ;пjΔS ΔS +ΔS
Д(j-k) Д(i-j)

 

 

 

  Склавши вирази вище в систему контурних рівнянь і розв'язавши її, отриму-

ємо значення контурних потужностей, які накладаємо на додатковий потокороз-

поділ потужностей в мережі. 

 Накладемо отриманий за розрахунками потокорозподіл потужностей від до-

даткових навантажень кожного з пунктів заданої мережі на основний потокороз-
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поділ і одержимо в результаті результуючий потокорозподіл потужностей після 

першої ітерації розрахунку. 

 

(1) (1)
= .пр пS S +ΔSрез    

  

 Результуючий потокорозподіл потужностей у Z-схемі зображено на  

рис. 3.2. 

Відповідно до виразу, рівні напруги в пунктах схеми на першій ітерації роз-

рахунку: 

 

2
=  ,U U -2 (P r -Q i )

кi пi i i i i
     

  

 Зведемо розраховані дані до табл. 3.1 для побудови схеми результуючого 

потокорозподілу на першій ітерації в режимі максимальних навантажень. 

 

 Таблиця 3.1 - Потокорозподіл на 1 ітерації режиму максимальних наванта-

жень та рівні напруг пунктів 

Параметр Значення 

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 112,35 5 109,94 
2 110,39 6 110,75 
3 109,38 7 112,24 
4 110,54   

Результуючий потік по-
тужності за ділянками 

Sрез і, МВА 

0-1 44.73-j27.98 4-5 11.77-j7.53 
1-2 26.71-j16.58 5-6 -6.76+j3.17 
2-3 9-j5.33 6-7 -25.48+j15.18 

 Продовження таблиці 3.1  

1 2 3 4 5 

Результуючий потік по-
тужності за ділянками 

Sрез і, МВА 

0-1 44.73-j27.98 4-5 11.77-j7.53 
1-2 26.71-j16.58 5-6 -6.76+j3.17 
2-3 9-j5.33 6-7 -25.48+j15.18 
3-4 -12.58+j7.88 0-7 45.59-j29.45 
0-4 51.73-j34.21   
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Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 112.33-j2.29 5 109.87-j3.92 
2 110.32-j3.96 6 110.69-j3.63 
3 109.3-j4.21 7 112.21-j2.31 
4 110.49-j3.62   

Значенння струмів по ді-
лянкам схеми 

І і-j, А 

0-1 267,98 4-5 73,2 
1-2 162,97 5-6 39,05 
2-3 54,99 6-7 153,61 
3-4 77,95 0-7 275,82 
0-4 317,53   

 

Параметри розрахунку режиму роботи електричної мережі на першій ітерації роз-

рахунку мережі  при режимі максимальних навантаженнях зображені на рис. 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Основні режимні параметри режиму макс. навантажень на першій 

ітерації 

 Визначимо значення втрат потужності в схемі за потужністю балансуючого 

пункту на першій ітерації розрахунку за виразом (6.12) 

 

 2

i

= -ΔS S S = S +Y U -S ,БП бп бппi    (6.12) 
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де SБП – сумарна потужність всіх ділянок від БП, МВА; 

  S  – сумарна потужність навантажень пунктів на виході до мережі, МВА; 

 
i

S
пi – сума початкових потужностей ліній, що входять до схеми, МВА; 

 Y
бп  – еквівалентна поперечна провідність зведена до шин  БП, См. 

Підводячи підсумок першої ітерації знайдемо сумарні втрати потужності: 

(1)ΔS =S -S =6.53-0.25iБП  МВА. 

 Ітерація 2 

 За тим самим принципом зробимо розрахунок другої ітерації розрахунку 

режиму максимального навантаження, використаємо формули вище для визна-

чення параметрів режиму та зведемо це до таблиць та відповідних схем. 

  Основні режимні параметри для нанесення на схему результуючих 

потоків потужності по ділянкам мережі зведемо в табл. 3.2 

 

 Таблиця 3.2 - Потокорозподіл потужностей по ділянкам мережі та рівні на-

пруг у пунктах на 2 ітерації (режим максимальних навантажень) 

Параметр Значення 

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 112,3 5 109,83 
2 110,27 6 110,66 
3 109,24 7 112,2 
4 110,44   

Результуючий потік по-
тужності ділянками 

Sрез і, МВА 

0-1 43.49-j29.1 4-5 11.41-j7.85 
1-2 26.07-j17.59 5-6 -6.7+j3.53 
2-3 8.85-j5.75 6-7 -24.88+j16.07 
3-4 -12.28+j8.39 0-7 44.3-j30.46 
0-4 50.3-j35.82   

 Продовження таблиці  3.2 

1 2 3 4 5 
Рівень напруги в пунктах 

Us, кВ 
1 112.28-j2.19 5 109.76-j3.73 
2 110.21-j3.78 6 110.61-j3.48 
3 109.17-j3.99 7 112.18-j2.21 
4 110.38-j3.46   

Значенння струмів по ді-
лянкам схеми 

І і-j, А 

0-1 265,84 4-5 72,62 
1-2 163,13 5-6 39,66 
2-3 55,52 6-7 153,46 
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3-4 78,17 0-7 273,25 
0-4 316,35   

 

Параметри режиму роботи мережі на другій ітерації наведені на рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Результуючий потокорозподіл та значення напруги  пунктів схеми 

на другій ітерації 

 Визначимо сумарні втрати потужності відносно потужності балансуючого 

пункту в схемі на другій ітерації розрахунку за виразом: 

(2) (2)ΔS =S -S =2.56-3.96iБП    

 Зміна сумарних втрат потужності на другій ітерації розраховується за фор-

мулою: 
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(2) (1)

(2)

(1)

ΔS -ΔS
δS = 100%

ΔS


 




 

 

 

та розрахувавши цей параметр отримаємо результат: 

(2)δS =115.3%  

Розрахувавши данну ітерацію режиму отримуємозначення зміни суммарних 

втрат потужності, що є меншою необхідного значення за обмеженнями точності. 

Згідно з цим переходимо до розрахунку наступної ітерації. 

 Ітерація 3 

 Розрахуємо третю ітерацію для досягнення умов точності. Розрахунки про-

водятся так само як і в попередніх ітераціях. 

 Знайдені параметри при розрахунку на третій ітерації зведемо в табл. 3.3. 

 

 Таблиця 3.3 – Результати розрахунку основних параметрів мережі у режимі 

максимальних навантажень на третій ітерації. 

Параметр Значення 

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 112,3 5 109,83 
2 110,27 6 110,66 
3 109,24 7 112,2 
4 110,44   

Результуючий потік по-
тужності за ділянками 

Sрез і, МВА 

0-1 43.57-j29.07 4-5 11.43-j7.84 
1-2 26.13-j17.56 5-6 -6.72+j3.52 
2-3 8.88-j5.74 6-7 -24.93+j16.05 
3-4 -12.31+j8.37 0-7 44.37-j30.42 
0-4 50.41-j35.78   

 Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 
Рівень напруги в пунктах 

Us, кВ 
1 112.28-j2.19 5 109.76-j3.74 
2 110.21-j3.8 6 110.61-j3.48 
3 109.17-j4.01 7 112.18-j2.22 
4 110.38-j3.47   

Значенння струмів по ді- 0-1 266,07 4-5 72,67 
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лянкам схеми 
І і-j, А 

1-2 163,31 5-6 39,72 
2-3 55,59 6-7 153,62 
3-4 78,27 0-7 273,44 
0-4 316,66   
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Рисунок 3.4 – Результуючий потокорозподіл потужностей та значення на-

пруги в пунктах схеми при максимальних навантаженнях розрахованих  на третій 

ітерації 

 Визначимо втрати потужності на третій ітерації розрахунку за виразом:

(3) (3)ΔS =S -S =2.81-3.85iБП   

 Зміна сумарних втрат потужності на третій ітерації дорівнює: 

(3)δS =5.85%  

Точність не досягнена, отже переходимо до наступної ітерації. 
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 Ітерація 4 

 Основні режимні параметри для нанесення на схему результуючих потоків 

потужності по ділянкам мережі зведемо в табл. 3.4 

 

 Таблиця 3.4 – Результати параметрів режиму роботи мережі у режимі мак-

симальних навантажень на четвертій ітерації. 

Параметр Значення 

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 112,3 5 109,83 
2 110,27 6 110,66 
3 109,24 7 112,2 
4 110,44   

Результуючий потік по-
тужності за ділянками 

Sрез і, МВА 

0-1 43.56-j29.07 4-5 11.43-j7.84 
1-2 26.12-j17.56 5-6 -6.72+j3.52 
2-3 8.88-j5.74 6-7 -24.93+j16.05 
3-4 -12.31+j8.38 0-7 44.37-j30.43 
0-4 50.4-j35.78   

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 112.28-j2.19 5 109.76-j3.74 
2 110.21-j3.8 6 110.61-j3.48 
3 109.17-j4.01 7 112.18-j2.22 
4 110.38-j3.47   

Значенння струмів по ді-
лянкам схеми 

І і-j, А 

0-1 266,07 4-5 72,67 
1-2 163,31 5-6 39,72 
2-3 55,59 6-7 153,61 
3-4 78,27 0-7 273,44 
0-4 316,66   
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Рисунок. 3.5 – Результуючий потокорозподіл потужностей та значення рівнів на-

пруги в пунктах схеми при максимальних навантаженнях на четвертій ітерації 

 

 Визначимо втрати потужності в схемі на четвертій ітерації розрахунку за 

виразом: 

(3) (3)ΔS =S -S =2.8-3.86iБП   

 Зміна сумарних втрат потужності на четвертій ітерації дорівнює: 

(3)δS =0.31%  

 Точність розрахунку досягнена. Ітераційний процес завершено. 

 Знайдемо струмове навантаження ділянок за виразами нижче і порівняємо 

їх із максимально допустимими значеннями: 
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(n) 2 (n) 2

(n)

2 (n) 2
i j

(P ) +(Q )
рез(i-j) рез(i-j)

I = 100% А
макс(i-j) 3 0.5 ((U ) +(U ) ) n


  


  

 

 

 За цією формулою розрахуємо значення всіх ділянок і занесемо в таблицю. .  

Результати розрахунку необхідно порівняти їх із тривало допустимими струмами  

всіх перерізів ділянок обраних в даному проекті. Результати  заносимо у табл. 3.5. 

  

 Таблиця 3.5 – Струмові навантаження ділянок схеми в режимі максималь-

них навантажень 

Ділянка Дійсне значення струму Допустимі струми 

0-1 266,1 610 
1-2 163,3 610 
2-3 55,59 265 
3-4 78,27 390 
0-4 316,7 610 
4-5 72,67 390 
5-6 39,72 265 
6-7 153,6 610 
0-7 273,4 610 

 

3.2 Вибір відгалужень ПБЗ та РПН на трансформаторах пони-

жуючих підстанцій в режимі максимальних навантажень. 

 

Кількість витків для регулювання напруги на РПН 2-ох обмоткового 

трансформатора можна визначити за формулою: 

  

 

  де Uпн   - напруга на шинах НН, яка була приведена до ВН підстанції, кВ; 
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Uтн - номінальна напруга на обмотці НН, кВ; 

Uтв - номінальна напруга на обмотці ВН , кВ 

Розрахункову ступінь регулювання РПН визначають за виразом: 

ПН ТН
НН

ТВ в

U U
U =

U (1+ω )
  

 

де В0 - відносне число регулювальних витків РПН, що припадають на один 

крок регулювання. 

Результат отриманий  в ході розрахунків округляється до ближчого 

дійсного числа та знаходять ступінь регулювання РПН, що є паспортною: 

СТ    N СТ     

 

. 
Реальна величина рівня напруги на шинах низької напруги: 
 

ПН ТН
НН

ТВ в

U U
U =

U (1+ω )
  

 

 
Для обмотки середньої напруги положення ПБЗ: 
 

 
СТ

СЖ ТВ в
СЖ

ПС ТС

U U (1+ω )
ω =

U U


 

 

 
Знайшовши відносну кількість витків для регулювання напруги на ПБЗ, 

можна знайти значення ступенб регулювання даного пристрою трансформатора. 

Реальний рівень напруги на шинах середньої напруги : 
 

 
СТ

ПС ТС С
СН СТ

ТВ В

U U (1+ω )
U =

U (1+ω )
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Виконаємо вибір регулювальних відгалужень РПН і ПБЗ трансформаторів 

встановлених в пунктах схеми та занесемо відповідні значення розрахованих па-

раметрів до табл.3.6 

 

  Таблиця 3.6 - Відгалуження РПН та ПБЗ трансформаторів  

№ п/п ,ВU кВ

 

,ПНU кВ

 

,ПСU кВ

 
В  ВN  C  CN  ,НU кВ

 

,СU кВ

 

1 112,3 108,34 - -0,013 -1 - - 10,55 - 
2 110,27 104,39 106,15 -0,049 -3 0,026 1 10,55 38,48 
3 109,24 104,66 105,93 -0,047 -3 0,028 1 10,58 38,40 
4 110,44 105,20 106,14 -0,042 -2 0,045 2 10,43 38,69 
5 109,83 105,64 - -0,038 -2 - - 10,48 - 
6 110,66 104,41 106,31 -0,049 -3 0,024 1 10,55 38,54 
7 112,2 106,08 107,36 -0,034 -2 0,033 1 10,52 38,20 

 

 

3.3 Розрахунок післяаварійного режиму роботи мережі  

 

 Розрахунок післяаварійного полягає у моделюванні режиму при якому у ви-

падку аварійного виходу з ладу однієї з ділянок, повинно не порушуватися жив-

лення споживачів відповідних категорій. Для дослідження параметрів режиму ре-

комендовано моделювати режим з відключенням найбільш завантаженої ділянки, 

тобто максимального навантаження на всі інші ділянки ситсеми. У нашому випа-

дку найбільш завантажена ділянка при розрахунку L-схеми виявилась 0-7,  зобра-

зимо схему режиму з аварійно відключеною ділянкою на  рис. 3.6. 

  Тоді залишається другий контур. До нього  входять ділянки 0-1, 1-2, 2-3, 3-

4, 0-4.  
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Рисунок 3.6 – Вибір контурів та перемичок для розрахунку Z – схеми 

 

 Далі необхідно знайти основний потокорозподіл при даній конфігурації 

схеми. Поступово ідучи з найбільш дальніх радіальних відгалужень мережі: 

 Спочатку знаходимо потужність найбільш віддаленої ділянки: 

ij iS =S ;   

 

 Потім поступово накладаючи знайдені попередні потужності ідемо до БП за 

формулою: 

kj k ijS =S S ;+   

 

  

 Далі за методом контурних рівнянь необхідно знайти опір контуру, скласти 

контурне рівняння та розв'язати, знайшовши потужність, що протікає в контурі. 
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Яку, для знаходження результуючого потокорозподілу, накладаємо на основний. 

 Результат зобразимо на рис 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Основний потокорозподіл у R-схемі післяаварійного режиму 

  

 Виконавши перевірку за другим законом Кірхгофа, отримаємо результат, 

який задовольняє умовам закону та дорівнює нулеві. Отже результуючий потоко-

розподіл знайдено правильно і є основою для подальших розрахунків. 

 Ітерація 1 

Приймемо значення початкових наближень напруг у пунктах рівними номі-

нальній напрузі розрахованої мережі: 

 
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)U =U =U =U =U =U =U =U =1105 71 2 3 4 6 8 кВ. 

      Розрахуємо режим у наступному порядку: 
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 Використаємо значення приведених навантажень пунктів мережі, сумарних 

провідностей та опорів схеми заміщення, які були попередньо знайдені при роз-

рахунку режиму максимальних навантажень. 

 Розрахуємо післяаварійний режим за умови відключення ділянка, яка несе 

найбільше струмове навантаження. 

 Розраховані режимні параметри представимо, як основний потокорозподіл 

на рис. 3.6. 

 Сам ітераційний розрахунок режиму відповідає розрахунку попереднього 

розраховаого режиму і розв'язується за відповідними формулами наведеними в 

попередньому пункту. 

 При розв'язку знаходяться такі параметри і значення режиму як, втрати ак-

тивної та реактивної потужності, що протікає в опорах ділянок, втрати в провід-

ностях пунктів вузлових підстанцій мережі, далі знаходимо додаткові наванта-

ження системи, що обумовлені втратами потужності і які накладаються на основ-

ний потокорозподіл. 

 Склавши і розв'язавши систему контурних рівнянь знаходимо результуючий 

потокорозподіл районної електричної мережі і відобразимо його на рис. 3.7. 

 Далі знайдемо напруги пунктів системи електропостачання споживачів, що 

живляться від вузлових підстанцій за завданням дипломного проекту, а саме за 

ситуаційним планом визначимо втрати потужності по ділянкам схеми і проведемо 

контроль збіжності процесу за заданою точністю, яку вимагає точність розрахун-

ку режиму. 

 Основні режимні параметри для відтворення їх на рис. 3.7 зведемо до зага-

льної табл. 3.8 

 

 

 

 

 Таблиця 3.8 – Результати розрахунку основних параметрів режиму мережі 

при післяаварійному режиму роботи на першій ітерації 
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Параметр Значення 

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 117,82 5 110,66 
2 115,24 6 105,56 
3 113,16 7 104,37 
4 113,5   

Результуючий потік по-
тужності за ділянками 

Sрез і, МВА 

0-1 58.65-j34.54 4-5 58.55-j34.44 
1-2 39.51-j22 5-6 38.36-j22.67 
2-3 20.71-j10.03 6-7 19.29-j11.4 
3-4 -1.9+j3.37 0-7 - 
0-4 90.15-j60.04   

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 117.79-j2.89 5 110.41-j7.44 
2 115.12-j5.3 6 105.22-j8.5 
3 113-j5.97 7 103.94-j9.49 
4 113.34-j5.99   

Значенння струмів по ді-
лянкам схеми 

І і-j, А 

0-1 329,13 4-5 349,91 
1-2 224,08 5-6 237,97 
2-3 116,31 6-7 123,22 
3-4 19,69 0-7 - 
0-4 533,52   

 

 

Рисунок 3.7 –Післяаварійний режим роботи на першій ітерації 

Тоді розраховані повні втрати потужності в схемі на першій ітерації: 

(1) (1)ΔS =S -S =13.99-5.79iБП   
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Ітерація 2 

 

 Через перевищення на першій ітерації заданої ступені точності розрахунку 

режиму, яку перевіряємо за зміною суммарних втрат потужності в заданій енерго-

системі то, необхідно виконати наступну ітерацію, яку відобразимо в табл. 3.9. 

 

 Таблиця 3.9 – Результати розрахунку параметрів режиму на другій ітерації 

Параметр Значення 

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 117,78 5 110,04 
2 115,07 6 104,58 
3 112,89 7 103,21 
4 113,1   

Результуючий потік по-
тужності за ділянками 

Sрез і, МВА 

0-1 55.29-j36.28 4-5 56.78-j40.41 
1-2 37.68-j24.15 5-6 37.5-j27.28 
2-3 20.28-j11.88 6-7 18.8-j13.87 
3-4 -0.87+j2.33 0-7 - 
0-4 85.45-j65.9   

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 117.75-j2.66 5 109.84-j6.69 
2 114.97-j4.88 6 104.32-j7.33 
3 112.76-j5.41 7 102.88-j8.25 
4 112.97-j5.45   

Значенння струмів по ді-
лянкам схеми 

І і-j, А 

0-1 319,84 4-5 360,66 
1-2 221,97 5-6 249,48 
2-3 119,06 6-7 129,85 
3-4 12,74 0-7 - 
0-4 532,41   
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37.68-j24.15

 

Рисунок 3.8 – Результуючий потокорозподіл потужностей та режим напруги 

на другій ітерації 

 

 Тоді повні втрати потужності в схемі на другій ітерації: 

(2) (2)ΔS =S -S =5.9-13.31iБП   

 Зміна сумарних втрат потужності на першій ітерації: 

(2) (1)

(2)

(2)

ΔS -ΔSΣ ΣδS = 100%=75.82 %Σ ΔS Σ

 . 

 Ітерація 3 

 Через перевищення на другій ітерації заданої ступені точності розрахунку 

режиму, яку перевіряємо за зміною суммарних втрат потужності в заданій енерго-

системі то, необхідно виконати наступну ітерацію, яку відобразимо в табл. 3.10. 

 В таблиці відображені основні режимні параметри для відтворення їх на 

схемах режимів. 
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 Таблиця 3.10 – Результати розрахунку параметрів режиму на третій ітерації 

Параметр Значення 

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 117,78 5 110,02 
2 115,08 6 104,52 
3 112,88 7 103,15 
4 113,09   

Результуючий потік по-
тужності за ділянками 

Sрез і, МВА 

0-1 320,92 4-5 363,9 
1-2 223 5-6 252,07 
2-3 119,96 6-7 131,31 
3-4 12,63 0-7 - 
0-4 535,7   

Рівень напруги в пунктах 
Us, кВ 

1 117.75-j2.68 5 109.81-j6.82 
2 114.97-j4.93 6 104.24-j7.53 
3 112.75-j5.49 7 102.8-j8.47 
4 112.96-j5.54   

Значенння струмів по ді-
лянкам схеми 

І і-j, А 

0-1 55.67-j36.12 4-5 57.7-j40.18 
1-2 38.02-j24.01 5-6 38.21-j27.09 
2-3 20.54-j11.78 6-7 19.18-j13.77 
3-4 -0.74+j2.36 0-7 - 
0-4 86.44-j65.69   

 

 

Рисунок 3.12 – Результуючий потокорозподіл потужностей та режим напруги на 

третій ітерації 
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 Тоді повні втрати потужності в схемі на третій ітерації: 

(3) (3)ΔS =S -S =7.29-13iБП   МВА. 

 Зміна сумарних втрат потужності на третій ітерації: 

(3) (2)

(3)

(3)

ΔS -ΔSΣ ΣδS = 100%=9.52 %Σ ΔS Σ

 . 

Так як зміни сумарних розрахованих втрат на другій ітерації  є більшими 

ніж  2%, то необхідно перейти до розрахунку наступної ітерації. 

 Ітерація 4 

 Четверту ітерацію через перевищення необхідної точності розрахунку вико-

наємо у табличній формі (табл. 3.11). 

 

 Таблиця 3.11 – Результати розрахунку параметрів режиму роботи електрич-

ної мережі при післяаварійному розрахунку на четвертій ітерації 

Параметр Значення 

Рівень напруги в пунк-
тах 

Us, кВ 

1 117,78 5 110,02 
2 115,08 6 104,52 
3 112,88 7 103,15 
4 113,09   

Результуючий потік по-
тужності за ділянками 

Sрез і, МВА 

0-1 55.65-j36.17 4-5 57.65-j40.31 
1-2 38-j24.05 5-6 38.16-j27.18 
2-3 20.53-j11.82 6-7 19.16-j13.82 
3-4 -0.74+j2.34 0-7 - 
0-4 86.37-j65.82   

Рівень напруги в пунк-
тах 

Us, кВ 

1 117.75-j2.68 5 109.8-j6.81 
2 114.97-j4.93 6 104.23-j7.5 
3 112.74-j5.48 7 102.78-j8.44 
4 112.95-j5.53   

Значенння струмів по 
ділянкам схеми 

І і-j, А 

0-1 320,97 4-5 364,08 
1-2 223,05 5-6 252,23 
2-3 120,01 6-7 131,39 
3-4 12,52 0-7 - 
0-4 535,83   
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Рисунок 3.13 – Параметри режиму роботи електричної мережі на четвертій ітера-

ції розрахунку в аварійному режимі 

  

Тоді повні втрати потужності в схемі на четвертій ітерації: 

(4) (4)ΔS =S -S =7.2-13.18iБП  МВА. 

 Зміна сумарних втрат потужності на четвертій ітерації: 

(4) (3)

(4)

(3)

ΔS -ΔS
δS = 100%=1.34 %

ΔS
  



. 

  

 Умови до точності розрахунку виконані, ттобто ітераційний розрахунок за-

кінчений. 

 Знайдемо струмове навантаження ділянок. Результати заносимо у табл. 3.12. 

 

 

 Таблиця 3.12 – Струмові навантаження ділянок схеми в аварійному режимі 
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Ділянка Дійсне значення струму Допустимі струми 

0-1 320,97 610 
1-2 223,05 610 
2-3 120,01 265 
3-4 12,52 390 
0-4 535,83 610 
4-5 364,08 390 
5-6 252,23 265 
6-7 131,39 610 
0-7 - 610 

 

 Струмові навантаження ділянок схеми при післяаварійному режимі не пере-

вищують значення тривало допустимих струмів для відповідних перерізів прово-

дів. 

 

3.4 Вибір відгалужень ПБЗ та РПН на трансформаторах понижуючих 

підстанцій 

 

Аналогічно розрахуємо регулювальні відгалуження засобів регулювання 

напруги трансформаторів . Результати занесемо до табл.3.12. 

 

 Таблиця 3.12 - Вибір регулювальних відгалужень РПН та ПБЗ 

№ п/п ,ВU кВ

 

,ПНU кВ

 

,ПСU кВ

 
В  ВN  C  CN  ,НU кВ

 

,СU кВ

 

1 117,78 113,82 - 0,037 2 - - 10,51 - 

2 115,07 109,19 110,95 -0,005 0 0,037 1 10,44 38,07 

3 112,88 108,30 109,57 -0,013 -1 0,031 1 10,55 38,28 

4 113,08 107,84 108,78 -0,018 -1 0,038 2 10,50 38,93 

5 110,01 105,82 - -0,036 -2 - - 10,50 - 

6 104,49 98,24 100,14 -0,105 -6 0,026 1 10,52 38,47 

7 103,12 97,00 98,28 -0,116 -7 0,024 1 10,60 38,53 

 

 Висновки до розділу 
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 В цьому розділі проекту було розраховано режими роботи мережі, а саме 

максимальних навантажень та післяаварійний режим. Знайдені основні параметри 

режиму (потоки потужностей за ділянками та рівні напруги у вузлах), поьудовано 

відповідні схеми, які дають візуальне представлення показників режиму. В відпо-

відних підпунктах розділу розрахували засоби регулювання напруг у пунктах сис-

теми, були знайдені рівні регулювання для відповідного регулювання напруги у 

разі виникнення перехідних процесів або аварійних режимів. 

 Розрахунок режимів системи наочно показав її завантаження в режимах пі-

кового(максимального) навантаження пунктів та у разі аварійного відключення 

ділянки. З огляду на розрахунок можемо зробити висновок про допустимість ре-

жиму для надійного живлення споживачів відповідних категорій у пунктах мере-

жі. 
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4 РОЗРОБКА СТЕНДОВОЇ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РОЗРА-

ХУНКУ РЕЖИМІВ ПРОЕКТОВАНОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ         

МЕРЕЖІ 

  

 

 Завданням даного розділу є розробка моделі навчального стенду, що моде-

лює роботу мережі напругою 10 кВ. Схема навчальної мережі представлена на 

рис. 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема мережі 10 кВ 

 

 Живлення мережі відбувається від балансуючого пункту, у якості якого ви-

ступають шини НН живильної підстанції 110/10 кВ. Мережа має також два 

розподільні пункти та шість ТП 10/0,4 кВ.  

Електронно-цифрова модель повинна забезпечувати наступні можливості: 

1. Плавне керування активним та реактивним, приведеним до сторони 10 кВ, 

навантаженням ТП 10/0,4 кВ; 

2. Комутацію силових вимикачів ( В1-В18); 

3. Зміну параметрів ділянок мережі (10 варіантів); 

4. Індикацію режимних параметрів (рівні напруг у вузлах). 



 

                               
          

3м. Арк. № д0кум. Підпис Дата 

Арк. 

76 ДП6202.141.003 ПЗ 

У якості «ядра» нашої електронно-цифрової моделі буде виступати мікро-

контролер Atmega2560, який має характеристики наведені у табл. 4.1. 

Для зручності монтажу та налаштувань використовуватимемо розпаяну пла-

ту Arduino Mega із даним мікроконтролером, його обв’язкою та USB-UART моду-

лем. Arduino (Ардуіно) – апаратна обчислювальна платформа для аматорського 

конструювання, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елемен-

тами вводу/виводу та середовище розробки Processing/Wiring на мові програму-

вання, що є спрощеною підмножиною C/C++. 

 

 Таблиця 4.1 Характеристики мікроконтролера Atmega2560 

Характеристика Значення 
Робоча напруга 5В 

Цифрові входи / виходи 
54 (з яких 15 можуть використовува-
тися в якості ШІМ-виходів) 

Аналогові входи 16 
Максимальний струм одного виводу 40 мА 
Максимальний вихідний струм виводу 
3.3V 

50 мА 

Flash-пам'ять 
256 КБ з яких 8 КБ використовуються 
завантажувачем 

SRAM 8 КБ 
Тактова частота 16 МГц 
 

 Для задоволення вимог, які ми сформували вище, було прийнято рішення 

про використання наступних засобів введення та виведення інформації: 

1. Навантаження, активне та реактивне, ТП 10/0,4 кВ будемо задавати за до-

помогою змінних резисторів; 

2. Стан силових вимикачів будемо задавати за допомогою тумблерів; 

3. Вибір варіанту параметрів ділянок мережі здійснюватимемо за допомогою 

однополюсного перемикача на 10 позицій. Перемикач комутуватиме одну з 

10 точок дільника напруги, зібраного на резисторах; 

4. Для індикації параметрів навантажувальних вузлів використовуватимемо 

кнопки без фіксації із підтягаючими резисторами. 
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З метою економії аналогових виводів мікроконтролеру будемо використо-

вувати мультиплексори CD4051. Даний мультиплексор виготовляється у корпусі 

DIP-16. Мультиплексор являє собою перемикач із електронним керуванням. 

Функціональна схема мультиплексора CD4051 представлена на рис. 4.2  

У мультиплексорі здійснюється комутація виводу СОМ з одним із виводів 

Ch 0 – Ch 7 в залежності від вхідного, логічного сигналу на виводах А,В,С. Логіч-

ний вивід INH відповідає за розмикання ланцюга перемикача. 

 

 

Рисунок 4.2 –  Функціональна схема мультиплексора CD4051 
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 Схема працює за алгоритмом, який представлено на блок-схемі рис. 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 – Блок-схема роботи моделі 
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 Схема електричних зєднань електронно-цифрової моделі представлена на 

рис. 4.4. 

 

 

. Рисунок 4.4 – Схема електричних зєднань електронно-цифрової моделі 

 

 Ініціалізація службових бібліотек (для роботи з екраном LCD 1602), присво-

єння змінним табличних значень та початкових наближень здійснюється у підп-

рограмі «void setup». 

 Інша частина алгоритму відтворюється у нескінченно повторюваному циклі 

«void setup» та має наступні етапи: 

- Зчитування стану вимикачів; 

- Зчитування положення перемикача вибору варіанту та присвоєння ділянкам 

опорів, відповідно табличних значень ініційованих у підпрограмі «void set-

up»; 

- Зчитування значень навантажень пунктів (напруга з потенціометрів від 0 В 

до 5 В перетворюється, за допомогою вбудованого АЦП, у значення від 0 до 

1024 та масштабується у МВт та МВАр); 
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- Відповідно до положень вимикачів та параметрів ділянок формується мат-

риця провідностей Y; 

- За поточними значеннями рівнів напруги у пунктах схеми та навантажен-

нями розраховуються струмові навантаження; 

- Розв’язуємо систему лінійних рівнянь, отримуємо уточнені значення напруг 

у вузлах; 

- Зчитуємо стан кнопок виведення результатів; 

- Відображаємо на дисплеї LCD1602 результуючі значення (напруга і наван-

таження) для БП або відповідного, натиснутій кнопці, вузла. 

Коректність  та правильність роботи розробленої моделі перевірена за руч-

ними розрахунками. 

 

 Висновки до розділу 

 

  Розроблено стендову електронно-цифрову модель складнозамкненої 

розподільної мережі. Підтверджено коректність її роботи ручними розрахунками. 

Наведено основні схеми та принцип її фнкціонування. Стенд створений для роз-

рахунку основних показників режиму при введені початкових  даних за допомо-

гою перемикачів та відображення розрахунків параметрів при виборі відповідної 

кнопки. 
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ВИСНОВКИ 
 
  

 

 В даному дипломному проекті за заданим завданням було зроблено вибір 

оптимальної конфігурації схеми електричної мережі 110 кВ і розрахунок її пара-

метрів при післяаварійного режиму і режиму максимальних навантажень. Також, 

для забезпечення відповідних до технічних обмежень бажаних рівнів напруги на 

кожному із семи пунктів мережі, були обрані відгалуження РПН та ПБЗ силових 

трансформаторних підстанцій для обох режимів. Окремо розраховані до цього 

пункту були вибрані відгалуження РПН та ПБЗ на силових трансформаторах  для 

обох режимів для забезпечення бажаних рівнів напруг на вторинних шинах пони-

жуючих трансформаторів всіх семи підстанцій. 

 В четвертому розділі були визначені основні техніко-економічні показники 

режиму обраних раніше схем за параметрами найменшої суммарної довжини. По-

рівнюючи вибрані ваніанти, до уваги брались капіталовкладення в будівництво та 

експлуатацію ПЛ та ПС у відповідних пунктах. Після вибору відповідного, най-

більш економічно доцільного варінату, було знайдено параметри схеми заміщен-

ня для подальшого розрахунку режимів. 

 Зрештою, після розрахунку можна дійти висновку, що за розрахованих ре-

жимів система має парметри які задовольняють технічним обмеженням експлуа-

таціїї відповідних елементів ліній та трансформаторів на підстанціях.  

 В спецільному питанні було розроблено та реалізовано роботу стенду з роз-

рахунку режиму за встановленої за допомогою перемикачів конфігурації схеми та 

її навантажень. Закладено алгоритм розрахунку режиму та виведення його на ди-

сплей за допомогою відповідних кнопок. Розроблена модель може бути викорис-

тана для моделювання режимів роботи енергосистеми при різних початкових па-

раметрів та конфігурації. 
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