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Пропонуються моделі методів розрахунку режимів і параметрів електричних мереж промислових 

підприємств в умовах реконструкції або розбудови електричних систем, а також в умовах роботи з різко 
змінним режимом навантаження на підставі аналізу існуючих методів розрахунку. Моделі є адаптивними щодо 
показників умов і режимів роботи електричних мереж промислових підприємств. Зазначено поетапну 
імітаційну методику експериментальних розрахунків електричних мереж. 
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предприятий в условиях модернизации технологических производств, а также в условиях работы с 
резкопеременным режимом загрузки на основании анализа существующих методов расчета. Модели являются 
адаптивными относительно показателей условий и режимов работы электрических сетей промышленных 
предприятий. Указана поэтапная имитационная методика экспериментальных расчетов электрических сетей.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для забезпечення 
конкурентоспроможності продукції вкрай важливе 
реконструктуювання, модернізація технологічних 
установок, їх процесів. Модернізація технологічних 
виробництв промислових підприємств тісно 
пов’язана з питанням реконструкції або розбудови 
електричних систем. Існуючі методи розрахунку 
параметрів та режимів електричних мереж, які 
розглянуті в [1] та частково у [3], не відповідають 
сучасним вимогам режимів роботи підприємств. Це 
пов’язано з різко змінним режимом навантаження, 
змінним об’ємом виробництва, які спостерігаються 
за останні роки на більшості вітчизняних 
промислових підприємствах. Упровадження 
енергозберігаючих технологій та нового обладнання 
і одночасно експлуатація технічно застарілого 
устаткування вимагає розглядати та 
використовувати адаптивні моделі розрахунку 
режимів і параметрів електричних мереж. 

Метою досліджень є аналіз і рекомендації щодо 
розрахунку режимів і параметрів електричних 
мереж промислових підприємств. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Модель перша. Використовуються традиційні 
способи розрахунку режимів з поданням мережі в 
узагальненому вигляді. Електрична мережа 
еквівалентується. Модель включає рівняння сталого 
режиму й звичайну схему розрахунків, яка 
використовується при проектуванні: 
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де елP  – електромагнітна потужність джерела 
живлення,   – кут зсуву по фазі між ЕРС джерела 

живлення dЕ та напругою на шинах приймальної 

системи cU . 
Задаються варіанти розрахунку, і за обраним 

критерієм відбирається рішення. Обов'язкова умова 
– використання алгоритму з адресними оцінками. 
При електричному еквівалентуванні визначаються 
концентровані навантаження, еквівалентні 
параметри схеми заміщення електричної системи. 
Цей принцип застосовується для наявних ліній 
електропередач (ЛЕП) і заданої схеми мережі. Для 
нових ЛЕП або зон електропостачання 
застосовується інший спосіб – параметри схеми 
заміщення мережі визначаються за величинами 
втрат потужності [2]: 
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де ЗК  – коефіцієнт завантаження джерела 
живлення по повній потужності. 

На підставі втрат потужності можна отримати 
активні опори мережі. 

Можна розрахувати опір і отримати 
характеристику активних опорів від потужності 
R(P), розрахувати й інші параметри схеми 
заміщення електричної мережі. Характеристику 
R(P) можливо отримати при обробці статистичної 
інформації або розрахунковим шляхом, причому 
втрати можна задавати трендом у часі. Якщо 
використовувати дані обліку, то можна виділяти із 
загальних втрат потужності комерційні втрати та 
моделювати їх спеціальним еквівалентним активним 
опором. Такі ж схеми можна застосовувати для 
окремих складових структури втрат потужності по 
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технічним елементам, напрузі, реактивної 
потужності. Велика частина розрахунків пов'язана з 
енергетичними балансами потужності й енергії, і це 
вимагає розробки нових спрощень моделей.  

Модель друга. Використовується енергетичний 
баланс потужності або електроенергії, що включає 
всі структурні одиниці електричної системи. У 
загальному вигляді баланс потужності має вигляд 

РРР снжд  .... , (3) 
де ..ждР – сумарна потужність джерел живлення,  

..снР  – сумарне навантаження споживачів, 
 Р  – втрати потужності в електромережах. 

Створюється гіпотетична електрична схема, що 
дозволяє зв'язати між собою баланс потужності та 
схему мережі [1]. 
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Рисунок 1 – Схема заміщення ділянки мережі 
 

Потужність, що надходить від джерела живлення 
.... жджд jQP  , визначається потужністю споживання 

спсп jQP . , навантажувальними втратами на передачу 

втвт QjP  .  та втратами в сталі трансформатора 

стст QjP  . , а також величиною реактивної 
потужності, видаваної компенсуючими пристроями 

БКQ . 
Модель третя. Енергетичний баланс враховує 

склад споживачів. Параметри мережі визначаються 
за методом τmax або за часом втрат. Це також 
гіпотетична мережа, що враховує особливості 
режимів роботи окремих споживачів. Створити 
електричний аналог споживання за групами 
споживачів дуже важко, а великі споживачі можуть 
бути надані в схемі електричної системи. Це 
відкриває можливість розробки спеціальної моделі 
регресійного виду, яка визначається методами та 
критеріями, зазначеними у [4]. Як приклад, на рис. 2 
показана типова модель регресійного виду, яка 
визначається методом найменших квадратів або 
лінійною функцією. 

 

   
 а)  б) 

Рисунок 2 – а) регресійна модель за методом 
найменших квадратів, б) лінійна регресійна модель 

 

Для споживачів різних технологічних груп число 
годин використання максимальної потужності Tmax 
пов'язано з числом годин максимальних втрат 
потужності. Причому зв'язок близький до лінійного. 
Тоді можна записати 

maxmax kT , (4) 

де k  – лінійний коефіцієнт зв'язку. 
З виразу (4) визначаються втрати й активний 

опір у схемі заміщення [3]. 
Модель четверта. Параметри схеми заміщення 

мережі визначаються за довжиною ЛЕП і питомими 
активним і реактивним опорами або по втратам 
потужності: 

LjxrZ Л )( 00  , (5) 
де ЛZ  – опір ділянки лінії довжиною L  та 

питомими параметрами  0r ,  0x . 
 

Таблиця 1 – Рівняння апроксимації залежностей 
параметрів елементів електричної мережі системи 

електропостачання при зміні потужності 
трансформатора Sном.т від 160 до 2500 кВА 

Параметр Точний вираз 
ЛЕП 

0r , Ом/км 

0x , Ом/км 

304S-0,89 
 

0,1209S-0,06 

Шинопровід 

0r , Ом/км 

0x , Ом/км 

16552S-0,96 

 
4112S-0,74 

Трансформатор 
R, Ом 
X, Ом 

..ЗКР  , кВт 

ХХР  , кВт 

5109S-1,21 
2270S-0,88 

0,0096S+1,78 
 

0,0017S+0,56 
 
Характер залежностей активного й реактивного 

опору трансформатора від його номінальної 
потужності Sном.т дає можливість апроксимувати їх 
спадною степеневою функцією. Питомий 
реактивний опір кабелів змінюються в межах  
0,088...0,076, тобто дуже слабо залежіть від 
номінальної потужності трансформатора. Питомі 
активний і реактивний опори шинопроводу залежать 
від номінальної потужності трансформатора й 
зменшуються з її збільшенням [1]. 

Оскільки основою моделювання є структурна 
схема системи або енергетичний баланс, то це має 
відбиватися в схемі проведення експериментальних 
розрахунків. Тут слід зазначити імітаційну 
методику, що включає кілька етапів: 

–  поділ системи на локальні зони 
електропостачання, що зменшує розмірність 
завдання; виконання незалежних варіаційних 
розрахунків за локальними зонами; 
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–  визначення принципів зміни вихідних даних та 
їх поєднань для розрахунків втрат потужності; 
виконання серії розрахунків нормальних режимів 
мереж за спеціальною схемою обчислювального 
експерименту; 

–  узагальнення результатів розрахунків із 
використанням апарату регресійного аналізу; оцінка 
похибок втрат потужності; 

–  отримання параметрів схеми заміщення 
електричних мереж. 

ВИСНОВКИ. У результаті аналізу та досліджень 
існуючих методів розрахунку параметрів і режимів 
електричних мереж промислових підприємств 
визначено більш гнучкі моделі методів розрахунку, 
які дають прийнятне рішення для проектів 
розрахунку та аналізу електричних мереж та систем, 
а саме: 

–  модель з еквівалентуванням електричної 
мережі, а також аналізом сталого режиму мережі, 
використанням даних обліку; 

–  модель з використанням енергетичного 
балансу потужності або електричної енергії; 
створення гіпотетичної електричної схеми, що 
дозволяє зв'язати між собою баланс потужності та 
схему мережі; 

–  модель із визначенням параметрів мережі за 
методом τmax або за часом втрат із розробкою моделі 
регресійного виду; 

–  модель із визначенням параметрів за 
довжиною ЛЕП і питомими активним і реактивним 
опорами. 

При практичному використанні запропонованих 
моделей методів розрахунку рекомендується 
поетапна імітаційна методика як узагальнена 
методика проведення експериментальних 
розрахунків. 
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The proposed methodology and model of the computation modes and parameters of electrical networks of industrial 
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